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DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan 
peraturan pelaksanaannya, yaitu:
(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai 

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris 

dari pihak tersebut;
(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) 

atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung 

maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh 
perusahaan tersebut;

(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik 
langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

(f)  hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Akuntan	Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono 
(Member of Nexia International) yang melaksanakan audit atas 
laporan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana 
Saham.

“Anggota	Bursa” : berarti	Anggota	Bursa	Efek	sebagaimana	didefinisikan	dalam	Pasal	
1 ayat (2) UUPM.

”BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom. Biro 
Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak 
dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan 
pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

“Bank	Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK 
untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian 
sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.

“Bapepam	dan	LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia No. 184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan.

“Bursa	Efek”	atau	“BEI” : berarti	 bursa	efek	 sebagaimana	didefinisikan	dalam	Pasal	 1	 ayat	
(4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek 
Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.

“Daftar Pemesanan Pembelian 
Saham”	atau	”DPPS”

: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang 
Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, 
yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing 
Penjamin Emisi Efek.
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“Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran 
sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:

- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima 
OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria 
yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan 
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum 
dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum 
Saham; atau 

- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan 
Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta 
OJK dipenuhi; atau

2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi 
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang 
diperlukan.

“Emisi” : berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham 
Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran 
Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan 
diperdagangkan di Bursa Efek.

“Formulir	Konfirmasi	
Penjatahan	Saham”	atau	
”FKPS”

: berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang 
merupakan	konfirmasi	atas	hasil	penjatahan	atas	nama	pemesan	
sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang 
dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.

“Formulir Pemesanan 
Pembelian	Saham”	atau	
”FPPS”

: berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan 
atau fotokopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus 
dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang masing-masing harus diisi 
secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon pembeli atau 
pemesan serta diajukan oleh calon pembeli atau pemesan kepada 
Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan.

“Gas	Insulated	Substation” : berarti gardu tegangan tinggi di mana struktur utama terkandung 
dalam lingkungan tertutup dengan gas sf 6 sebagai media isolasi.

“Harga	Penawaran” : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran 
Umum Perdana Saham, yaitu antara Rp 300,- (tiga ratus Rupiah) 
sampai Rp 350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah).

“Hari	Bank” : berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan 
kegiatan kliring.

“Hari	Bursa” : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi 
perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur 
nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
 

“Hari	Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender 
Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur 
nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik 
Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu 
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari 
Kerja.

“Hari	Kerja” : berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan 
Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia sebagai hari libur nasional.
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“Konfirmasi	Tertulis” : berarti	 surat	 konfirmasi	 mengenai	 kepemilikan	 saham	 yang	
dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau 
Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar 
sekunder.

“KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di 
Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 
bidang Pasar Modal.

“Konsultan	Hukum” : berarti Konsultan Hukum Halimuddin, Herlambang & Setiawan 
yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai 
Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam 
rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

“Manajer	Penjatahan” : berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab 
atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-
syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.

“Masa Penawaran Umum 
Perdana	Saham”

: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan 
pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan FPPS 
dapat diajukan kepada Penjamin Emisi Efek sebagaimana 
ditentukan dalam Prospektus. 

“OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang 
independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang 
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 
2011	tentang	Otoritas	Jasa	Keuangan	(“UU	OJK”)	yang	tugas	dan	
wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa 
keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana 
pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. 
Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang 
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor 
Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan 
Pasal 55 UU OJK.

“Pemegang	Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek 
dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank 
Kustodian atau Perusahaan Efek.

“Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.

“Penawaran	Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 
menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk 
mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan 
dan/atau perkiraan harga penawaran efek.

“Penawaran	Umum” : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan 
untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara 
yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan 
pelaksanaannya.

“Penitipan	Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu 
pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

“Penjamin	Emisi	Efek” : berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk 
melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan 
atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
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“Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek”

: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan 
penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham 
Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam 
hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

“Peraturan	No.	IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 
dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata 
Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“Peraturan	No.	IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 
dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang 
Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

“Peraturan	No.	IX.E.2” : berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 
dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang 
Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

“Peraturan	No.	IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 
dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-
Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran 
Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

“Perjanjian	Pendaftaran	Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI  
No. SP-101/SHM/KSEI/1018 tanggal 14 November 2018 yang 
dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

“Perjanjian Pendahuluan 
Pencatatan	Efek”

: berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal  
13 Desember 2018, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan 
Bursa Efek Indonesia.

“Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek”	atau	“PPEE”

: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 16 tanggal  
26 September 2018, Addendum Perjanjian Emisi Efek No. 07 
tanggal 16 November 2018, Addendum II Perjanjian Emisi Efek 
No. 05 tanggal 11 Desember 2018, Addendum III Perjanjian Emisi 
Efek No. 11 tanggal 14 Desember 2018 dibuat di hadapan Sri 
Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

“Perjanjian Penerbitan Waran 
Seri	I”

: berarti Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 18 tanggal  
26 September 2018 dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., 
Notaris di Jakarta

“Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi	saham”

: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 17 
tanggal 26 September 2018, Addendum Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham No. 08 tanggal 16 November 2018 dibuat di 
hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

“Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi	Waran	Seri	I”

: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No.19 
tanggal 26 September 2018 dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, 
S.H., Notaris di Jakarta.

“Pernyataan	Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh 
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham.

“Perseroan” : berarti PT Meta Epsi Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan 
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

“Perusahaan	Efek”	 : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin 
emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi 
sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
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“POJK	No.	7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen 
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek 
Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

“POJK	No.	8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi 
Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran 
Umum Efek Bersifat Ekuitas.

“POJK	No.	10/2017” : berarti Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

“POJK	No.	25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 
2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum 
Penawaran Umum.

“POJK	No.	30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30 /POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 
2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran 
Umum.

“POJK	No.	32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 
2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

“POJK	No.	33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 
2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan 
Publik.

“POJK	No.	34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 
2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau 
Perusahaan Publik.

“POJK	No.	35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 
2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan 
Publik.

“POJK	No.	55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja 
Komite Audit

“POJK	No.	56/2015”	 : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam 
Unit Audit Internal.

“Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran 
Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

“Prospektus	Awal” : berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi 
dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian 
dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah 
Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal 
sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, 
Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atas penerbitan atau 
hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat 
ditentukan.

“Prospektus	Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

“Rupiah”	atau	“Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
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“RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Organ Perseroan 
yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi 
atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT 
dan/atau anggaran dasar.

“RUPSLB” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

“Saham	Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka 
Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- 
per saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan atau 
portepel Perseroan. 

“Saham	Yang	Ditawarkan” : berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh 
Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham 
dalam jumlah sebanyak-banyaknya 625.000.000 (enam ratus dua 
puluh lima juta) saham atas nama masing-masing dengan nilai 
nominal Rp100 (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan 
pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

“Tanggal	Distribusi” : berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu 
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, 
pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara 
elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian 
didistribusikan kepada pemesan.

“Tanggal	Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan 
pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek 
kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu 
pada Tanggal Distribusi.

“Tanggal	Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa 
Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah 
Tanggal Distribusi. 

“Tanggal Pengembalian Uang 
Pemesanan”

: berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian saham 
yang ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui 
Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau 
seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan 
atau dalam hal Penawaran Umum saham perdana dibatalkan atau 
ditunda. Tanggal pengembalian uang pemesanan tidak boleh lebih 
lambat dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan atau  
2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan 
Penawaran Umum.

“Tanggal	Penjatahan” : berarti tanggal penjatahan efek untuk suatu Penawaran Umum Efek 
yang wajib diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja 
terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Perdana 
Saham.

“Undang-Undang	Pasar	Modal”	
atau	“UUPM”

: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan  
No. 3608.

“UUPT” : berarti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran 
Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan  
No. 4756.
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“Waran	Seri	I” : berarti Efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 
500.000.000 (lima ratus juta) Waran Seri I yang memberikan hak 
pada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur 
dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 18 tanggal  
26 September 2018 dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., 
Notaris di Jakarta.

 

SINGKATAN
AA : PT Andira Agro Tbk

APS : PT Anugerah Perkasa Semesta

CEP : PT Central Energi Pratama

GIS : Gas Insulated Substation

Hollit : PT Hollit International 

Isakuake : Isakuake Limited

MEC : PT Mahesa Engineers and Constructor

MIK : PT Mesa Inti Kebun
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RINGKASAN

Ringkasan dibawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam 
kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang 
tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun 
dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

UMUM

PT Meta Epsi Tbk dahulu PT Meta Epsi Engineering	 (selanjutnya	disebut	“Perseroan”)	adalah	suatu	
Perseroan Terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Meta 
Epsi Engineering No. 14 tanggal 16 Mei 1975, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di 
Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan 
Surat Keputusan No. Y.A.5/265/20 tanggal 2 Agustus 1975 dan telah didaftarkan dalam buku register 
yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2947 tanggal 21 Agustus 1975 serta 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 31 Agustus 1979, Tambahan 
Berita	 Negara	 No.	 439	 (“Akta	 Pendirian”).	 Anggaran	 Dasar	 Perseroan	 telah	 mengalami	 beberapa	
perubahan, dimana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas PT Meta Epsi sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa No. 01 tanggal 3 Desember 2018, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, 
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
melalui Surat Keputusan No. AHU-0028283.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 3 Desember 2018 serta 
telah diterima perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Meta Epsi Tbk  
No. AHU-AH.01.03-0270538 tanggal 3 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-0163131.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 3 Desember 2018.

Keterangan
Nilai Nominal Rp 100,- per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal
(Rp)  (%)

Modal Dasar 5.831.220.000 583.122.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
PT Anugerah Perkasa Semesta 713.476.000 71.347.600.000 48,94
PT Central Energi Pratama 744.329.000 74.432.900.000 51,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.457.805.000 145.780.500.000 100,00
Saham dalam Portepel 4.373.415.000 437.341.500.000

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN 

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima 
juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru 
yang berasal dari portepel Perseroan.

2. Persentase Penawaran Umum : 30,00% dari Modal Disetor setelah Penawaran Umum
3. Nilai Nominal : Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp 300,- (tiga ratus Rupiah) sampai Rp 350,- (tiga ratus lima 

puluh Rupiah) per saham
5. Total Penawaran Umum : sebanyak-banyaknya Rp 218.750.000.000,- (dua ratus delapan 

belas milliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini merupakan saham biasa atas nama yang 
akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan 
saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian 
dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu.
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Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran 
Umum sebagai berikut : 

Keterangan
Nilai Nominal Rp 100,- per saham

Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) % Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) %

Modal Dasar 5.831.220.000 583.122.000.000 5.831.220.000 583.122.000.000
Modal ditempatkan dan 
disetor penuh
PT Anugerah Perkasa Semesta 713.476.000 71.347.600.000 48,94 713.476.000 71.347.600.000 34,26
PT Central Energi Pratama 744.329.000 74.432.900.000 51,06 744.329.000 74.432.900.000 35,74
Masyarakat - - - 625.000.000 62.500.000.000 30,00
Jumlah modal ditempatkan 
dan disetor penuh 1.457.805.000 145.780.500.000 100,00 2.082.805.000 208.280.500.000 100,00
Jumlah saham dalam 
Portepel 4.373.415.000 437.341.500.000  3.748.415.000 374.841.500.000

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. 
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang 
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan

PENERBITAN WARAN SERI I

1. Rasio Saham dengan Waran 
Seri I

: 10 : 8, setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru akan 
memperoleh 8 (delapan) waran Seri I.

2. Jumlah Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) waran Seri I
3. Harga Pelaksanaan Waran  

Seri I
: Rp 288 ,- (dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) sampai  

Rp 400,- (empat ratus Rupiah)
4. Total Hasil Pelaksanaan Waran 

Seri I
: Sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milliar 

Rupiah)

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan 
pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan 
adalah sebanyak-banyaknya 34,30% (tiga puluh empat koma tiga puluh persen). 

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham 
baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi 
sebesar 19,36%, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan 
sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I

dan
Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

Keterangan
Nilai Nominal Rp 100,- per saham

Sebelum Pelaksanaan Waran Sesudah Pelaksanaan Waran
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) % Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) %

Modal Dasar 5.831.220.000 583.122.000.000 5.831.220.000 583.122.000.000
Modal ditempatkan dan 
disetor penuh
PT Anugerah Perkasa 
Semesta 713.476.000 71.347.600.000 34,26 713.476.000 71.347.600.000 27,62
PT Central Energi Pratama 744.329.000 74.432.900.000 35,74 744.329.000 74.432.900.000 28,82
Masyarakat:
- Saham 625.000.000 62.500.000.000 30,00 625.000.000 62.500.000.000 24,20
- Waran Seri I 500.000.000 50.000.000.000 19,36
Jumlah modal ditempatkan 
dan disetor penuh 2.082.805.000 208.280.500.000 100,00 2.582.805.000 258.280.500.000 100,00
Jumlah saham dalam 
Portepel 3.748.415.000 374.841.500.000 3.248.415.000 324.841.500.000
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RENCANA PENGGUNAAN DANA 

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek 
akan digunakan 100% untuk modal kerja yaitu keseluruhannya untuk proyek baru Perseroan dan 
yang sedang berjalan. Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan waran seri I, jika 
dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang waran, maka seluruhnya juga akan digunakan untuk modal 
kerja Perseroan. 

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana 
Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya 
diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 September 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 
dan 2015.

Laporan keuangan untuk 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka 
Puradiredja, Suhartono (Member of NEXIA International) yang ditandatangani oleh Adeyana Widjaja, 
CPA	dengan	opini	Tanpa	Modifikasian. 

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah 
diaudit	 oleh	 Kantor	 Akuntan	 Publik	 Amachi	 Arifin,	 Mardani	 Dan	 Muliadi	 yang	 ditandatangani	 Heri	
Mardani,	M.Si,	CA,	CPA	dengan	opini	Tanpa	Modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2018 2017 2016*) 2015*)

Total Aset 207.199 662.179 736.373 845.895
Total Liabilitas 74.448 463.710 658.923 761.479
Total Ekuitas 132.751 198.469 77.450 84.416
*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan perusahaan 
induk saja 

Laporan Laba Rugi Perseroan
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2018 2017 (Tidak 
diaudit) 2017 2016 2015

Operasi yang dilanjutkan
Pendapatan 36.079  13.467  39.440  52.641  3.777 
Laba bruto  11.997  2.694  15.828 (3.588)  1.190 
Laba (Rugi) Usaha 6.974 (4.036) 10.504 (10.981) (12.716)
Laba (Rugi) bersih periode/tahun berjalan 
dari Operasi yang dilanjutkan 5.693 3.456 5.427 (12.140) (30.042)

Laba (Rugi) tahun berjalan dari Operasi yang 
dihentikan – setelah pajak - 8.435 (2.509) 4.414 5.902

Laba (Rugi) bersih periode/tahun berjalan 5.693 11.891 2.918 (7.726) (35.944)
Jumlah laba (rugi) komprehensif 5.847 11.891 2.995 (6.968) (35.389)
*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan perusahaan 
induk saja
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Rasio-Rasio Penting

Keterangan 
30 September 31 Desember

2018 2017 2016 2015
Profitabilitas
Laba Bersih terhadap Ekuitas (ROE) 4,29% 2,73% -15,67% -35,59%
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (ROA) 2,75% 0,82% -1,65% -3,55%
Laba Bersih terhadap Jumlah Penjualan 15,78% 13,76% -23,06% -795,39%
EBITDA terhadap Penjualan 25,21% 21,52% 34,00% 16,31%
Laba Bruto terhadap Penjualan 33,25% 40,13% -6,82% 31,51%

Solvabilitas
Liabilitas terhadap Aset  0,36x 0,70x  0,89x  0,90x 
Liabilitas terhadap Ekuitas  0,56x  2,34x  8,51x  9,02x 
Persediaan terhadap beban pokok penjualan  -*)  -*) 0,54x  6,84x 

Likuiditas
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek  4,78x  2,44x 2,45x  1,72x 

*)per periode 31 Desember 2017 dan 30 September 2018, perseroan tidak membukukan persediaan  

FAKTOR RISIKO 

Risiko usaha dan umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak 
masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Usaha Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan.
1. Risiko Ketergantungan Terhadap PLN 
2. Risiko terkait Pembebasan Lahan Oleh Pelanggan Perseroan
3. Risiko Persaingan
4. Risiko Bahan Baku
5. Risiko Kekurangan Tenaga Kerja Terampil
6. Risiko Keputusan Menteri ESDM Nomor 1567 K/21/MEM/2018 Tentang Pengesahan Rencana 

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2018 S.D. 2027
7. Risiko Aksi Korporasi
8. Risiko Ketidakmampuan Memenuhi Peraturan/Perubahan Peraturan

b. Risiko Umum
1. Risiko terkait kondisi makroekonomi
2. Risiko Kepatuhan.
3. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum;

c. Risiko Bagi Investor
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham.
2. Pengaruh Fluktuasi Harga Saham Perseroan.
3. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Pembagian Dividen

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI 
dalam prospektus ini. 

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-
kurangnya sekali dalam satu tahun, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan 
tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran 
Dasar Perseroan.
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Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen 
kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan setelah pajak mulai tahun 
buku 2019, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan 
dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

a. Kegiatan Usaha Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah 
di bidang Jasa Konstruksi. Perseroan menyediakan berbagai jasa konstruksi dan memberikan solusi 
kepada pelanggan untuk setiap kegiatan proyek yang dikerjakan. 

b. Prospek Usaha

1. Program 35.000 MW 

Peningkatan masyarakat kelas menengah dan meningkatnya pendapatan per kapita diproyeksikan 
akan mendorong peningkatan kebutuhan listrik di masa depan. Dengan program 35.000 MW 
diharapkan	dapat	memenuhi	pertumbuhan	kebutuhan	 listrik	dan	target	 rasio	elektrifikasi	dimana	
pada	tahun	2025,	PLN	menargetkan	rasio	elektrifikasi	di	seluruh	Indonesia	mencapai	100%.

Klien utama Perseroan yaitu PT PLN merupakan pelaksana pembangunan pembangkit listrik 
35.000 MW dimana program ini juga mencakup pembangunan jaringan transmisi sepanjang 
48.000 km, pembangunan gardu induk, dan perbaikan infrastruktur kelistrikan di Indonesia. Hingga 
akhir Februari 2018, PLN mencatat sebanyak 9.617 kilometer sirkit (kms) jaringan transmisi telah 
beroperasi. Sisanya 20.620 kms sedang dalam tahap konstruksi dan 16.553 dalam tahap pra 
konstruksi. Untuk Gardu Induk (GI), PLN telah mengoperasikan 37.628 Mega Volt Ampere (MVA). 
Kemudian 38.289 MVA masih dalam tahap konstruksi dan 33.542 dalam tahap pra konstruksi. 
Berdasarkan data yang disadur dari PLN, hingga bulan Maret 2018, tahapan konstruksi proyek 
pembangkit 35.000 MW telah mencapai 48% atau setara dengan 16.994 MW. PLN mengindikasikan 
akan ada penambahan sekitar 27.000 MW pada tahun 2019. 

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 – 2027, pemerintah 
menargetkan pembangunan pembangkit 56.024 MW, pembangunan jaringan transmisi 63.855 
kms, dan pembangunan gardu induk 151.424 MVA. Kebutuhan listrik diproyeksikan meningkat 
secara	signifikan	hingga	lebih	dari	6	kali	menjadi	512	TWh	pada	tahun	2050	untuk	skenario	dasar	
atau mencapai 2.584 TWh untuk skenario tinggi.

Kebutuhan listrik yang besar dan komitmen pemerintah yang akan terus meningkatkan 
pembangunan infrastruktur listrik diperoyeksikan akan memberi dampak positif bagi Perseroan. 
Sebagai kontraktor dengan pengalaman panjang selama 43 tahun yang juga memiliki pengalaman 
bekerjasama dengan PLN, Perseroan tentunya akan memiliki nilai jual tersendiri ke depannya. 
Perseroan akan senantiasa mengikuti tender yang dibuka PLN dimana tender-tender tersebut 
umumnya dibuka di bulan April setiap tahunnya setelah penyelesaian APBN di bulan Maret.
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2. Private Commercial Sector

Pada saat ini, mayoritas proyek Perseroan berhubungan dengan kelistrikan. Walaupun demikian, 
ke depannya Perseroan juga mempunyai rencana untuk meningkatkan portfolio proyek yang 
menjanjikan peluang pertumbuhan jangka panjang seperti konstruksi bangunan. Perseroan melalui 
tim marketing yang solid dan berpengalaman mulai aktif mengikuti tender yang berkaitan dengan 
proyek konstruksi bangunan. Pada bulan November 2018, Perseroan telah memenangkan tender 
sebuah proyek pembangunan pabrik garmen di Tangerang. Beberapa peluang di sektor infrastruktur 
yang dapat ditangkap Perseroan adalah :
a) Pengembangan proyek infrastruktur yang terdapat dalam RJPMN 2015 -2019 yang terdiri dari 

245 proyek strategis nasional terkait dengan logistik dan energi.
b) Meningkatnya masyarakat kelas menengah dapat berpengaruh pada sektor pariwisata yang 

secara langsung dapat mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur seperti kawasan 
wisata, hotel, dan pusat perbelanjaan.

c) Dukungan kebijakan pemerintah untuk penyediaan perumahan dengan basis TOD (Transit 
Oriented Development) untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat 
menengah bawah/atas.

d) Paket kebijakan untuk sektor properti seperti penyederhanaan perizinan serta pengembangan 
dan penghapusan pajak berganda atas investasi properti.

Dengan adanya Penawaran Umum Perdana Saham diharapkan Perseroan memperoleh dana baru 
guna meningkatkan modal kerja untuk membiayai proyek baru Perseroan dan yang sedang berjalan. 

Selain itu, dengan menjadi perusahaan terbuka dan ditambah dengan pengalaman panjang yang 
dimiliki Perseroan, diharapkan akan memperbesar peluang memperoleh proyek-proyek konstruksi lain 
di masa depan. 



Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB I.  PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 

A. PENAWARAN UMUM 

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 625.000.000 (enam ratus dua 
puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, 
yang mewakili 30,00% (tiga puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah 
Penawaran Umum, dengan Harga Penawaran sebesar Rp 300,- (tiga ratus Rupiah) sampai Rp 350,- 
(tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir 
Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Jumlah Penawaran Umum adalah sebanyak – banyaknya  
Rp 218.750.000.000 ,- (dua ratus delapan belas milliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum seluruhnya merupakan saham baru yang 
berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama 
dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang 
telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk 
mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu.

PT META EPSI Tbk
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Konstruksi 

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Meta Epsi Building

Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Kav. 2
Jakarta 13350

Telp. (62-21) 856 4955
Fax. (62-21) 856 4956

Email : corpsec@metaepsi.com 
Website : www.metaepsi.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT KETERGANTUNGAN 
DENGAN PLN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR 
RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF 
TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI 
BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.
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Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan
Nilai Nominal Rp 100,- per saham

Jumlah Saham Nilai Nominal
(Rp)  (%)

Modal Dasar 5.831.220.000 583.122.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
PT Anugerah Perkasa Semesta 713.476.000 71.347.600.000 48,94
PT Central Energi Pratama 744.329.000 74.432.900.000 51,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.457.805.000 145.780.500.000 100,00
Saham dalam Portepel 4.373.415.000 437.341.500.000

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma 
susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum 
adalah sebagai berikut :

Keterangan

Nilai Nominal Rp 100,- per saham
Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum

Jumlah Saham Jumlah Nominal 
(Rp) % Jumlah Saham Jumlah Nominal 

(Rp) %

Modal Dasar 5.831.220.000 583.122.000.000 5.831.220.000 583.122.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh
PT Anugerah Perkasa Semesta 713.476.000 71.347.600.000 48,94 713.476.000 71.347.600.000 34,26
PT Central Energi Pratama 744.329.000 74.432.900.000 51,06 744.329.000 74.432.900.000 35,74
Masyarakat - - - 625.000.000 62.500.000.000 30,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.457.805.000 145.780.500.000 100,00 2.082.805.000 208.280.500.000 100,00
Jumlah saham dalam Portepel 4.373.415.000 437.341.500.000  3.748.415.000 374.841.500.000

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan 
sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-
cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 
Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 10 Saham Baru mendapatkan 8 Waran Seri I. 
Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.18 tanggal 
26 September 2018 Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Meta Epsi Tbk, yang dibuat 
dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta. 

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap  
1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 
(seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp 288,- 
(dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) sampai Rp 400,- (empat ratus Rupiah) per Waran Seri I yang 
dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak waran seri I diterbitkan, yang berlaku mulai 
tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 9 April 2020. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak 
sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan 
menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri 
I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat 
diperpanjang.
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Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru 
dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan 
sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I

dan
Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

Keterangan

Nilai Nominal Rp 100,- per saham
Sebelum Pelaksanaan Waran Sesudah Pelaksanaan Waran

Jumlah Saham Jumlah Nominal 
(Rp) % Jumlah Saham Jumlah Nominal 

(Rp) %

Modal Dasar 5.831.220.000 583.122.000.000 5.831.220.000 583.122.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh
PT Anugerah Perkasa Semesta 713.476.000 71.347.600.000 34,26 713.476.000 71.347.600.000 27,62
PT Central Energi Pratama 744.329.000 74.432.900.000 35,74 744.329.000 74.432.900.000 28,82
Masyarakat:
-  Saham 625.000.000 62.500.000.000 30,00 625.000.000 62.500.000.000 24,20
- Waran Seri I 500.000.000 50.000.000.000 19,36
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 2.082.805.000 208.280.500.000 100,00 2.582.805.000 258.280.500.000 100,00
Jumlah saham dalam Portepel 3.748.415.000 374.841.500.000 3.248.415.000 324.841.500.000

a) DEFINISI

a. Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 500.000.000 
(lima ratus juta) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 
saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan 
tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri 
I serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang 
Waran Seri I.

d. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan 
Waran Seri I menjadi saham Perseroan.

e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai 
hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, 
yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya 
yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-
hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan 
yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan 
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.

b) HAK ATAS WARAN SERI I

a. Setiap pemegang saham yang memiliki 10 (sepuluh) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum 
Perdana Saham melekat 8 (delapan) Waran Seri I secara cuma-cuma.

b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen 
yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek 
terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I 
yang dimilikinya belum dilaksanakan.

c) HAK UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN DAN JANGKA WAKTU WARAN SERI I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak 
untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri 
I pada hari kerja selama masa berlaku pelaksanaan dengan membayar harga pelaksanaan atau 
harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.
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d) JANGKA WAKTU WARAN SERI I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan 
atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 14 Oktober 2019 
sampai dengan 9 April 2020.

e) PROSEDUR PELAKSANAAN WARAN SERI I

a. Pada jam kerja yaitu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB selama Jangka Waktu 
Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I 
menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham 
Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I. 

b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di Kantor pusat Pengelola Administrasi Waran  
Seri I.

c. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan 
Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan 
kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I : 
i. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan 

memperhatikan ketentuan KSEI.
ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan 

oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.
Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib 
menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut “Bukti 
Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).
a. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak 

dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
b. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa 

Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaanya Waran Seri I menjadi 
saham.

c. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I 
menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan 
penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang 
terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank 
dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan 
telah diterima dengan baik (in good funds) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai 
dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada hari kerja selanjutnya 
harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai 
hal-hal tersebut di atas.
Dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola 
Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I 
mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
Selambat-lambatnya 4 (empat) hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I 
menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti 
Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola 
Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham 
Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

d. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain 
sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila 
terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran 
Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam syarat dan kondisi dalam hal Pemberitahuan kepada Pemegang Waran  
Seri I.

e. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran 
Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas 
sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Waran 
Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran 
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Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.

f. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama 
dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

g. Perseroan berkewajiban untuk menanggung biaya sehubungan dengan pencatatan saham 
hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.

h. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur 
dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I, 
Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Adminstrasi Waran 
Seri I mengenai rasio pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-
fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan 
dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta 
yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai 
dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.

i. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka 
Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa 
apapun kepada Perseroan. 

j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Atas 
nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, 
pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good fund) kepada rekening Perseroan.

Bank : PT Bank ●
Atas nama : PT Meta EpsiTbk
No. A/C : ●

f) PENYESUAIAN HARGA PELAKSANAAN DAN JUMLAH WARAN SERI I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I :
a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan saham (reverse stock) atau 

pemecahan saham (stock split), maka :

Harga Pelaksanaan Baru = Harga Nominal Baru setiap saham x AHarga Nominal Lama setiap saham

Jumlah Waran Seri I Baru = Harga Nominal Lama setiap saham x BHarga Nominal Baru setiap saham

A  =  Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B  =  Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek 
dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

b. Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi 
saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah 
harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

Harga Pelaksanaan Baru  = A x X (A+B)

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, 
saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian 
saham bonus atau saham dividen

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
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Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku 
efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
memiliki peredaran yang luas.

• Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT).

Harga Waran Seri I Baru = (C – D) x XC

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT
X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

 

D  = (C – F)
(G + 1)

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih 
dahulu (right)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham 
dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan 
saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut 
di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya 
bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

g) PENGALIHAN HAK ATAS WARAN SERI I
 

a. Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-
beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat 
memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri 
I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

b. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat 
kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan 
pemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk 
didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan 
dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan 
Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

c. Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas 
yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka 
kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut 
berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil 
mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam Daftar 
Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran 
Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang 
diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

d. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar 
Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan 
disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku. 

e. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui 
Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan 
dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang 
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Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak 
termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh 
Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

f. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun 
pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran 
dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

h) PENGGANTIAN WARAN SERI I

a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang 
ditetapkan oleh Perseroan dan atas Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat 
dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan 
permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.

b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat 
Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan baru, dimana Surat Kolektif 
Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi 
Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.

c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru 
akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti sah yang cukup dan dengan 
memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I 
dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

d. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menentukan dan 
meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak 
yang mengajukan permintaan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan 
penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah 
kerugian yang akan diderita Perseroan.

e. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK dan Bursa Efek 
sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam 
hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif 
Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan 
penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

i) PENGELOLA ADMINISTRASI WARAN SERI I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
Jakarta Pusat 10170
Tel: (021) 350 8077
Fax: (021) 350 8078

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan 
administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

j) STATUS SAHAM HASIL PELAKSANAAN

Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai 
hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, 
yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang 
namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang 
sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan yang telah 
dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral 
Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.
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k) PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN LIKUIDASI USAHA

a. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan 
Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan 
sebagai perusahaaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian aset Perseroan 
yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Perseroan 
berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I selambat-lambatnya  
14 (empat belas) hari kalender sebelum suatu tindakan yang mensyaratkan adanya 
pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut 
diatas wajib dilakukan oleh Perseroan.

b. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan 
Waran Seri I.

l) PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG WARAN SERI I

Setiap pemberitahuan mengenai Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi Usaha kepada 
Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diberitahukan sesuai dengan yang tercantum pada pasal 
k) huruf a. sedangkan pemberitahuan mengenai Pengubahan Penerbitan Waran Seri I adalah sah 
jika sesuai dengan yang tercantum pada pasal n) poin b. Pemberitahuan tersebut diatas wajib 
dilakukan oleh Perseroan.

m) PERNYATAAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri 
I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam 
Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan KSEI.

b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I baik sebagian 
maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan 
wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah 
yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan 
ketentuan dalam Syarat dan Kondisi dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika 
masuk dalam penitipan kolektif.

c. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga 
yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan, dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

d. Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat 
mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap saham. 

e. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan 
Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan 
sebagai perusahaaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian asset Perseroan 
yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Perseroan 
berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal k) 
poin a.

f. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan 
Waran Seri I.

g. Perseroan berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas Waran 
Seri I dan semua saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek serta mentaati semua syarat-
syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan Bursa Efek.

h. Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola 
Administrasi Waran Seri I.

i. Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada setiap Pemegang Waran Seri I 
mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan Saham dan/atau jumlah Waran Seri I 
dengan Syarat dengan memperhatikan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, 
kecuali Jangka waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan mengacu pada pasal pasal) dengan 
memperhatikan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi 
pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. 
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j. Perseroan dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk mentaati semua kewajiban-
kewajibannya sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I berikut lampiran-lampirannya dan 
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, dalam rangka Penawaran Umum, Peraturan 
Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

n) PENGUBAHAN 

Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang 
berlaku di Pasar Modal, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai 
Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 

Waran Seri I.
b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) 

surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender 
sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya 
dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang 
Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan 
tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan 
perubahan tersebut.

c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang 
dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri 
I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-
ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal 
dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

o) HUKUM YANG BERLAKU

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 625.000.000 (enam ratus dua puluh 
lima juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 30,00% (tiga puluh 
persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum, maka Perseroan atas 
nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 1.457.805.000 (satu milliar empat ratus 
lima puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sesudah 
Penawaran Umum ini.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia 
sebanyak-banyaknya berjumlah 2.082.805.000 (dua milliar delapan puluh dua juta delapan ratus lima 
ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 
sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai 
Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan 
dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) 
yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik. 
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C. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Pada tanggal 18 April 2018, PT Anugerah Perkasa Semesta melakukan penyetoran saham senilai 
Rp 65.168.200.000,- penyetoran saham dilakukan dengan cara konversi hutang menjadi saham 
pada harga nominal. Sesuai dengan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat 
ekuitas dari Perseroan dengan harga dan / atau nilai konversi di bawah harga penawaran umum 
perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada 
OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas yang 
dimilikinya sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Berkenaan dengan 
hal tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 26 September 2018 oleh  
PT Anugerah Perkasa Semesta pemilik sejumlah 713.476.000 saham sebagai pemegang saham lama 
Perseroan, menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai 
dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana 
Saham Perseroan menjadi Efektif.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) 
yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik. 

Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham lain atau 
efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan 
setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham 
Perdana ini memperoleh Pernyataan Efektif kecuali saham baru yang dikeluarkan 
dalam rangka pelaksanaan Waran Seri I.
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BAB II.  RENCANA PENGGUNAAN DANA 

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek akan 
digunakan 100% untuk modal kerja Perseroan yaitu keseluruhannya untuk proyek baru Perseroan dan 
yang sedang berjalan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang 
waran, maka digunakan untuk modal kerja Perseroan. 

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasai penggunaan 
dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal 
laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para 
pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana 
semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka Perseroan akan menyampaikan rencana dan 
alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata 
acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, dimana rencana tersebut harus memperoleh persetujuan 
dari RUPS terlebih dahulu.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil dari Penawaran 
Umum Perdana Saham yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan KepentinganTransaksi 
Tertentu dan/atau Transaksi Material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan No.IX.E.1 dan/
atau Peraturan No.IX.E.2. Pelaksanaan penggunaan dan hasil penawaran umum akan memenuhi 
ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi 
rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan 
pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan 
penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid. 

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran 
Umum ini adalah sebesar • % dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar •%; jasa penyelenggaraan 
(management fee) sebesar •%; jasa penjualan (selling fee) sebesar •%.

- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar •%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar •%, jasa 

Konsultan Hukum sebesar •%, jasa Notaris sebesar •% dan jasa Penilai sebesar •%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, 

penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya 
pencatatan saham di BEI sebesar •%.
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BAB III.  PERNYATAAN UTANG 

Sesuai dengan laporan keuangan per tanggal 30 September 2018 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (Member of NEXIA International) yang ditandatangani 
oleh Adeyana Widjaja ,CPA. dengan opini Tanpa Modifikasian, Perseroan mempunyai kewajiban 
sebesar Rp 74.448 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian
30 September

2018
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha - pihak ketiga 24.607
Utang lain-lain - pihak ketiga 2.000
Utang pajak 34
Biaya akrual 274
Utang pembiayaan 129
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 27.044

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:
Utang pembiayaan 257
Uang muka pelanggan 260 
Utang lain-lain - pihak berelasi 44.964 
Liabilitas imbalan kerja 1.923 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 47.404 

Jumlah Liabilitas 74.448 

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK 

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Utang usaha - pihak ketiga

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 30 September 2018

PT Buanareksa Binaperkasa 8.942
PT ABB Sakti Industri 3.306
PT Prima Saftindo Elektrika 1.669
Lain-lain (dibawah Rp 250 juta) 10.690
Jumlah 24.607

Seluruh utang usaha - pihak ketiga adalah dalam mata uang Rupiah. Utang usaha - pihak ketiga 
tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan. Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 30 September 2018

Jatuh tempo:
0 sampai 30 hari 3.980
Lebih dari 90 hari 20.627
Jumlah 24.607
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2. Utang lain-lain - pihak ketiga 

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 30 September 2018

Utang jangka pendek
Pihak ketiga
- PT Golden Harvest Cocoa Indonesia 2.000
Jumlah 2.000

3. Utang pajak

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 30 September 2018

PPh pasal 21 34
Jumlah 34

4. Biaya akrual

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 30 September 2018

Profesional 26
Astek dan jamsostek 10
Lain - lain 238
Jumlah 274

5. Utang pembiayaan

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 30 September 2018

PT Tunas Ridean Tbk 129
Jumlah 129

B. LIABILITAS JANGKA PANJANG

1. Utang Pembiayaan

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 30 September 2018

PT Tunas Ridean Tbk 257
Jumlah 257

2. Uang muka pelanggan 

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 30 September 2018

PT Hollit International 260
Jumlah 260

3. Utang lain-lain - pihak berelasi

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 30 September 2018

Utang jangka panjang
Pihak berelasi
PT Anugerah Perkasa Semesta 43.587
PT Mahesa Engineering and Constructor 1.376
Jumlah 44.964
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PT Anugerah Perkasa Semesta
Perjanjian Pinjaman Afiliasi No. 012/DIR-FI/AFILIASI/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang 
telah di Amandemen Perjanjian Pinjaman Afiliasi No. 006/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018 tanggal  
10 Desember 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara APS selaku 
pihak pemberi pinjaman dengan Perseroan selaku pihak penerima pinjaman (“Perjanjian Pinjaman 
Afiliasi APS-Perseroan”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian
- APS memberi pinjaman secara berkala, yang besarnya sesuai kebutuhan Perseroan, 

dengan ketentuan saldo Utang setiap saat Perseroan kepada APS tidak boleh melebihi Rp. 
200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) (“Utang”).

- Perseroan mengakui benar-benar telah berhutang kepada APS sejumlah saldo Utang yang 
setiap saat tercatat pada pembukuan APS dan Perseroan.

Bunga
- Atas pinjaman tersebut, APS mengenakan bunga kepada Perseroan sebesar 6% (enam 

persen) per tahun dari seluruh nilai pinjaman.
- Pembayaran bunga tersebut dilakukan bersamaan pada saat Perseroan mengembalikan 

seluruh pokok pinjaman pada saat berakhirnya perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian
- Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-Perseroan berlaku efektif sejak tangga 10 Desember 2018 

sampai dengan 9 Desember 2021.
- APS dan Perseroan berhak, memperpanjang jangka waktu berlakunya Perjanjian Pinjaman 

Afiliasi APS-Perseroan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh 
APS dan Perseroan.

Hak dan Kewajiban Perseroan
- Perseroan diwajibkan membayar kembali seluruh Utang kepada APS pada saat Perjanjian 

Pinjaman Afiliasi jatuh tempo, yaitu pada saat berakhirnya Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-
Perseroan (“Jatuh Tempo”).

- Perseroan diperbolehkan membayar membayar seluruh atau sebagian Utang kepada APS 
sebelum tanggal Jatuh Tempo.

Penyelesaian Perselisihan
- Apabila terjadi perselisihan, sengketa pertentangan atau ketidak sesuaian yang timbul 

sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-Perseroan maupun 
penafsiran atas ketentuan-ketentuannya, APS dan Perseroan sepakat menyelesaikan 
perselisihan, sengketa pertentangan atau ketidaksesuaian secara musyawarah untuk mencari 
mufakat.

- Apabila APS dan Perseroan gagal untuk mencapai penyelesaian perselisihan, sengketa 
pertentangan atau ketidaksesuaian di atas, setiap gugatan mengenai setiap perselisihan, 
sengketa, pertentangan, ketidaksesuaian atau gugatan yang timbul dari yang berkaitan 
dengan Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-Perseroan atau pelanggaran dari padanya, APS dan 
Perseroan akan memilih domisili dan penyelesaian sengketa yang tetap dan sah di Kantor 
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Lain-Lain
- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-Perseroan akan diputuskan 

secara musyawarah dan selanjutnya harus dinyatakan secara tertulis di dalam suatu perjanjian 
tambahan dan/atau perjanjian perubahan yang ditandatangani oleh APS dan Perseroan.

- Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-Perseroan tidak dapat diubah atau divariasikan kecuali 
telah disetujui secara tertulis oleh APS dan Perseroan dan ditandatangani oleh perwakilan 
berwenang yang sah dari APS dan Perseroan.

- Seluruh Addendum, lampiran, surat dana atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan 
dengan Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-Perseroan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-Perseroan. Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-Perseroan 
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merupakan keseluruhan kesepakatan APS dan Perseroan, segala persetujuan baik tertulis 
maupun yang tidak tertulis yang dibuat sebelum tanggal Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-
Perseroan dan tidak dicantumkan dalam Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-Perseroan dianggap 
batal dan tidak mengikat APS dan Perseroan.

- APS dan Perseroan dengan ini mengesampingkan ketentuan dari Pasal 1266 dan 1267 KUH 
Perdata yang dengan cara lain mensyaratkan keputusan pengadilan sebagai prasyarat untuk 
pengakhiran Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-Perseroan.

- Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-Perseroan maupun hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 
timbul daripadanya tidak dapat dialihkan, didelegasikan atau secara lisan dipindahkan baik 
oleh APS maupun oleh Perseroan kepada pihak ketiga lainnya manapun tanpa persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, kecuali sebagaimana yang telah disepakati dalam 
Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-Perseroan.

- Apabila ada ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-Perseroan yang dinyatakan 
tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut 
tidak mempengaruhi berlakunya dan atau dilaksanakannya pasal-pasal lain dalam Perjanjian 
Pinjaman Afiliasi APSPerseroan.

- Perjanjian Pinjaman Afiliasi APS-Perseroan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan 
hukum Negara Republik Indonesia.

PT Mahesa Engineers and Constructor
Perjanjian Pinjaman Afiliasi No. 014/DIR-KA/AFILIASI/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang 
telah di Amandemen Perjanjian Pinjaman Afiliasi No. 009/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018 tanggal  
10 Desember 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Mahesa 
Engineers and Constructor (“MEC”) selaku pihak pemberi pinjaman dengan Perseroan selaku 
pihak penerima pinjaman (“Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan”), yang mengatur hal-hal 
sebagai berikut:

Objek Perjanjian
- MEC memberi pinjaman secara berkala, yang besarnya sesuai kebutuhan Perseroan, 

dengan ketentuan saldo Utang setiap saat Perseroan kepada MEC tidak boleh melebihi Rp. 
5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) (“Utang”).

- Perseroan dengan ini mengakui benar-benar telah berhutang kepada MEC sejumlah saldo 
Utang yang setiap saat tercatat pada pembukuan MEC dan Perseroan.

Bunga
- Atas pinjaman tersebut, MEC mengenakan bunga kepada Perseroan sebesar 6% (enam 

persen) per tahun dari seluruh nilai pinjaman.
- Pembayaran bunga tersebut dilakukan bersamaan pada saat Perseroan mengembalikan 

seluruh pokok pinjaman pada saat berakhirnya perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian
- Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan berlaku efektif sejak tangga 11 Desember 2018 

sampai dengan 29 Desember 2020.
- MEC dan Perseroan berhak, memperpanjang jangka waktu berlakunya Perjanjian Pinjaman 

Afiliasi MEC-Perseroan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh 
MEC dan Perseroan.

Hak dan Kewajiban Perseroan
- Perseroan diwajibkan membayar kembali seluruh Utang kepada MEC pada saat Perjanjian 

Pinjaman Afiliasi jatuh tempo, yaitu pada saat berakhirnya Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-
Perseroan (“Jatuh Tempo”).

- Perseroan diperbolehkan membayar membayar seluruh atau sebagian Utang kepada MEC 
sebelum tanggal Jatuh Tempo.
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Penyelesaian Perselisihan
- Apabila terjadi perselisihan, sengketa pertentangan atau ketidaksesuaian yang timbul 

sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan maupun 
penafsiran atas ketentuan-ketentuannya, MEC dan Perseroan sepakat menyelesaikan 
perselisihan, sengketa pertentangan atau ketidaksesuaian secara musyawarah untuk mencari 
mufakat.

- Apabila MEC dan Perseroan gagal untuk mencapai penyelesaian perselisihan, sengketa 
pertentangan atau ketidaksesuaian di atas, setiap gugatan mengenai setiap perselisihan, 
sengketa, pertentangan, ketidaksesuaian atau gugatan yang timbul dari yang berkaitan 
dengan Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan atau pelanggaran dari padanya, MEC 
dan Perseroan akan memilih domisili dan penyelesaian sengketa yang tetap dan sah di Kantor 
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Lain-Lain
- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan akan diputuskan 

secara musyawarah dan selanjutnya harus dinyatakan secara tertulis di dalam suatu perjanjian 
tambahan dan/atau perjanjian perubahan yang ditandatangani oleh MEC dan Perseroan.

- Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan tidak dapat diubah atau divariasikan kecuali 
telah disetujui secara tertulis oleh MEC dan Perseroan dan ditandatangani oleh perwakilan 
berwenang yang sah dari MEC dan Perseroan.

- Seluruh Addendum, lampiran, surat dana atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan 
dengan Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan. Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan 
merupakan keseluruhan kesepakatan MEC dan Perseroan, segala persetujuan baik tertulis 
maupun yang tidak tertulis yang dibuat sebelum tanggal Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-
Perseroan dan tidak dicantumkan dalam Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan dianggap 
batal dan tidak mengikat MEC dan Perseroan.

- MEC dan Perseroan dengan ini mengesampingkan ketentuan dari Pasal 1266 dan 1267 KUH 
Perdata yang dengan cara lain mensyaratkan keputusan pengadilan sebagai prasyarat untuk 
pengakhiran Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan.

- Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan maupun hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 
timbul daripadanya tidak dapat dialihkan, didelegasikan atau secara lisan dipindahkan baik 
oleh MEC maupun oleh Perseroan kepada pihak ketiga lainnya manapun tanpa persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, kecuali sebagaimana yang telah disepakati dalam 
Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan.

- Apabila ada ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan yang dinyatakan 
tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut 
tidak mempengaruhi berlakunya dan atau dilaksanakannya pasal-pasal lain dalam Perjanjian 
Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan.

- Perjanjian Pinjaman Afiliasi MEC-Perseroan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan 
hukum Negara Republik Indonesia.

4. Liabilitas imbalan kerja

Perhitungan atas liabilitas estimasi untuk imbalan kerja dilakukan oleh aktivitas dengan 
menggunakan pendekatan liabilitas yang mana lebih besar antara imbalan yang diberikan oleh 
Perjanjian Kerjasama Bersama dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Perhitungan liabilitas estimasian atas imbalan kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tangal 
30 September 2018 tertanggal 8 Januari 2019 disiapkan oleh PT Bumi Dharma Aktuaria sebagai 
aktuaris independen, dengan menggunakan metode “Project Unit Credit”. 
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Asumsi yang digunakan untuk menghitung estimasi imbalan kerja pada tanggal 30 September 
2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 30 September 2018

Rata-rata usia (Tahun) untuk karyawan tetap 42,60
Rata-rata masa kerja (Tahun) untuk karyawan tetap 11,06
Tingkat diskonto tahunan 8,42%
Tingkat kenaikan gaji tahunan 5,00%
Tabel mortalita TMI-2011
Usia pensiun 55
Jumlah 1.923

Instrumen Keuangan

Liabilitas Keuangan Nilai tercatat Nilai wajar
Utang usaha 24.607 24.607
Uang muka pelanggan 260 260
Utang lain-lain – pihak ketiga 2.000 2.000
Utang lain-lain – pihak berelasi 44.964 44.964
Biaya akrual 274 274
Jumlah 72.105 72.105

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2018 TELAH 
DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS 
INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. 
TIDAK ADA LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM 
DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2018 
DAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL 
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF 
PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-
IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA 
NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS 
DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA 
SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN 
INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO 
SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN 
KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN 
DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN 
ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP 
KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN 
TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA 
TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA 
PINJAMAN.
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SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT 
DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-
PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG 
SAHAM PUBLIK.
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BAB IV.  IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya 
diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 September 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 
dan 2015.

Laporan keuangan untuk 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka 
Puradiredja, Suhartono (Member of NEXIA International) yang ditandatangani oleh Adeyana Widjaja, 
CPA dengan opini Tanpa Modifikasian. 

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin, Mardani Dan Muliadi yang ditandatangani Heri 
Mardani, M.Si, CA, CPA dengan opini Tanpa Modifikasian.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang 
dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku 
umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN
 

 (dalam jutaan Rupiah)

Uraian
30 September 31 Desember

2018 2017 2016* 2015*
ASET
Jumlah Aset Lancar 129.282  582.330  228.181  286.411 
Jumlah Aset Tidak Lancar 77.917  79.849  508.192  559.484 
JUMLAH ASET 207.199  662.179  736.373  845.895 
LIABILITAS DAN EKUITAS
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 27.044 238.985 93.066 166.865
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 47.404 224.725 565.857 594.614 
Jumlah Liabilitas 74.448 463.710 658.923 761.479 
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal
Rp 100 per saham (2017,2016 dan 2015 Rp 100.000)(dalam angka Penuh)
Modal dasar – 5.831.220.000 saham (2017, 2016 dan 2015 : 1.000.000 
saham) Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.457.805.000 saham (2017, 
2016 dan 2015 : 806.123 saham)  145.780  80.612  80.612  80.612 
Ekuitas tersedia untuk dijual - 136.733 - -
Tambahan modal disetor (8.570) 393  - - 
Pendapatan komprehensif lainnya 1.003  849  952 194 
Saldo Rugi (5.462) (20.118) (46.933) (38.971)
sub jumlah 132.751 198.469  34.631 41.835 
Kepentingan Non Pengendali - -  42.819 42.581 
Jumlah Ekuitas 132.751 198.469  77.450 84.416 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 207.199 662.179  736.373 845.895 
*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan perusahaan 
induk saja
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LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

 (dalam jutaan Rupiah)

Uraian

30 September 31 Desember

2018
2017 

(Tidak 
diaudit)

2017 2016 2015

Operasi yang dilanjutkan
Pendapatan  36.079  13.467  39.440 52.641  3.777 
Laba bruto  11.997  2.694  15.828  (3.588)  1.190 
Laba (Rugi) Usaha  6.974  (4.036)  10.504  (10.981)  (12.716) 
Laba (rugi) periode/tahun berjalan sebelum 

pajak 6.297 3.795  5.861  (10.341)  (29.664)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan 

dari operasi yang dilanjutkan  5.693  3.456  5.427  (12.140)  (30.042)
Operasi yang dihetikan
Laba (rugi) tahun berjalan dari Operasi 
yang dihentikan – setelah pajak - 8.435 (2.509) 4.414 (5.902)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan 5.693 11.891 2.918 (7.726) (35.944)
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke 

laba rugi 
Penghasilan komprehensif lain
Pengukuran kembali atas imbalan 
pascakerja karyawan  154  -  77  758  555 

Jumlah laba komprehensif lain 154 - 77 758 555
Jumlah laba (rugi) komprehensif  5.847 11.891 2.995  (6.968)  (35.389)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan 

operasi yang dilanjutkan yang dapat  
diatribusikan kepada :
- Pemilik Perusahaan induk 5.693  11.891  2.918  (7.726)  (35.944)
- Kepentingan Non Pengendali -  -  -  -  -

5.693  11.891  2.918  (7.726)  (35.944)
*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan perusahaan 
induk saja

Rasio-Rasio Penting

Keterangan 
30 September 31 Desember

2018 2017 2016 2015
Profitabilitas
Laba Bersih terhadap Ekuitas (ROE) 4,29% 2,73% -15,67% -35,59%
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (ROA) 2,75% 0,82% -1,65% -3,55%
Laba Bersih terhadap Jumlah Penjualan 15,78% 13,76% -23,06% -795,39%
EBITDA terhadap Penjualan 25,21% 21,52% 34,00% 16,31%
Laba Bruto terhadap Penjualan 33,25% 40,13% -6,82% 31,51%

Solvabilitas
Liabilitas terhadap Aset  0,36x 0,70x  0,89x  0,90x 
Liabilitas terhadap Ekuitas  0,56x  2,34x  8,51x  9,02x 
Persediaan terhadap beban pokok penjualan  -*)  -*) 0,54x  6,84x 

Likuiditas
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek  4,78x  2,44x 2,45x  1,72x 

*)per periode 31 Desember 2017 dan 30 September 2018, perseroan tidak membukukan persediaan 
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BAB V.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasi 
Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari 
Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga 
menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan 
dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan 
perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis 
dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai 
Faktor Risiko.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja 
keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017, 2016 dan 2015.

 Laporan keuangan untuk 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka 
Puradiredja, Suhartono (Member of NEXIA International) yang ditandatangani oleh Adeyana Widjaja, 
CPA dengan opini Tanpa Modifikasian.

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin, Mardani Dan Muliadi yang ditandatangani Heri Mardani, 
M.Si, CA, CPA dengan opini Tanpa Modifikasian. Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang 
merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

A. Umum

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian 
Perseroan Terbatas PT Meta Epsi Engineering No. 14 tanggal 16 Mei 1975, dibuat di hadapan 
Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/265/20 tanggal 2 Agustus 1975 dan telah 
didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2947 
tanggal 21 Agustus 1975 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 
31 Agustus 1979, Tambahan Berita Negara No. 439 (“Akta Pendirian”). Anggaran Dasar Perseroan 
telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler 
Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Meta Epsi sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 3 Desember 2018, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris 
di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0028283.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 3 Desember 
2018 serta telah diterima perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Meta 
Epsi Tbk No. AHU-AH.01.03-0270538 tanggal 3 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0163131.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 3 Desember 2018.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

1. Proyek – proyek yang diperoleh Perseroan

Sebagai perusahaan Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi (EPC), Perseroan dalam memperoleh 
pendapatan bergantung terhadap proyek – proyek yang didapat oleh Perseroan. Banyaknya 
pesaing di bidang yang sama, turut mempengaruhi pendapatan Perseroan, namun dengan 
pengalaman yang dimiliki oleh Perseroan menjadi nilai jual tersendiri dalam memperoleh proyek-
proyek tersebut.
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2. Kenaikan upah dan bahan baku

Kenaikan upah dan harga bahan baku dapat memicu penyesuaian pada nilai kontrak dan 
berpengaruh terhadap peningkatan beban pokok penjualan, sehingga mempengaruhi profitabilitas 
proyek. Perseroan mengantisipasi hal-hal tersebut dengan memperhitungkan kenaikan biaya 
dalam nilai kontrak dan memberikan ruang bagi penyesuaian nilai kontrak apabila ada kenaikan 
biaya pada persentase tertentu (amandemen kontrak).

3. Kebijakan Pemerintah dan kondisi Makroekonomi

Kebijakan Pemerintah turut berpengaruh terhadap hasil usaha dan operasi Perseroan. Seperti 
kebijakan pemerintah mengenai target listrik 35.000 MW yang turut memiliki andil terhadap proyek 
Perseroan dengan PLN. Selain itu, kondisi makroekonomi juga turut memberi andil terhadap 
Perseroan seperti fluktuasi nilai mata uang yang turut andil dalam harga bahan baku yang 
dibutuhkan oleh Perseroan.

4. Risiko Terkait Perubahan Kurs Valuta Asing

Meskipun Perseroan menggunakan Rupiah sebagai mata uang fungsional dan pelaporan data 
keuangan, tetapi harga bahan baku dan kontrak yang dilakukan Perseroan dengan pelanggan 
berelasi dengan nilai tukar mata uang asing, diantaranya USD. Fluktuasi nilai tukar mata uang 
Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi marjin keuntungan yang selanjutnya dapat 
memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, penurunan pendapatan dan kinerja keuangan

C. Analisis Laporan Keuangan

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi 

Komposisi laporan laba rugi komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

 (dalam jutaan Rupiah)

Uraian

30 September 31 Desember

2018
2017 

(Tidak 
diaudit)

2017 2016 2015

Operasi yang dilanjutkan
Pendapatan  36.079  13.467  39.440 52.641  3.777 
Laba bruto  11.997  2.694  15.828  (3.588)  1.190 
Laba (Rugi) Usaha  6.974  (4.036)  10.504  (10.981)  (12.716) 
Laba (rugi) periode/tahun berjalan sebelum pajak 6.297 3.795  5.861  (10.341)  (29.664)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan dari operasi 

yang dilanjutkan  5.693  3.456  5.427  (12.140)  (30.042)
Operasi yang dihetikan
Laba (rugi) tahun berjalan dari Operasi yang dihentikan – 

setelah pajak - 8.435 (2.509) 4.414 (5.902)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan 5.693 11.891 2.918 (7.726) (35.944)
Pos yang tidak akan direklasifikasikan  

ke laba rugi 
Penghasilan komprehensif lain
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja karyawan  154  -  77  758  555 

Jumlah laba komprehensif lain 154 - 77 758 555
Jumlah laba (rugi) komprehensif  5.847 11.891 2.995  (6.968)  (35.389)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan operasi yang 

dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada :
- Pemilik Perusahaan induk 5.693  11.891  2.918  (7.726)  (35.944)
- Kepentingan Non Pengendali -  -  -  -  -

5.693  11.891  2.918  (7.726)  (35.944)

*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan perusahaan induk saja
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a) Pendapatan

Pendapatan Perseroan diperoleh dari hasil Proyek Perseroan.

 (dalam jutaan Rupiah) 
30 September 31 Desember

2018

2017  
(Tidak 

diaudit) 2017 2016 2015
Proyek (Paket 8) 24.099 13.467 39.440 48.895 -
Proyek (Cilacap) 11.980 - -
Pendapatan non proyek - - - 3.746 3.777
Jumlah 36.079 13.467 39.440 52.641 3.777
*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan 
perusahaan induk saja

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan 
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 (tidak 
di audit).

Pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2018 adalah sebesar Rp 36.079 Juta dimana terdapat peningkatan Pendapatan 
sebesar Rp 22.612 Juta atau sebesar 167,91% bila dibandingkan dengan Pendapatan 
Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 
yaitu sebesar Rp 13.467 Juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya mulai terdapat 
pengakuan pendapatan pada Proyek di Cilacap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 
sebesar Rp 39.440 Juta dimana terdapat penurunan Pendapatan sebesar Rp 13.201 Juta atau 
sebesar 25,08% bila dibandingkan dengan Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 52.641 Juta. Tidak terdapatnya pendapatan 
non proyek di 2017 serta turunnya pendapatan yang diakui pada proyek paket 8 yang sejalan 
dengan progress proyek tersebut.
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 
sebesar Rp 52.641 Juta dimana terdapat peningkatan Pendapatan sebesar Rp 48.864 Juta 
atau sebesar 1.293,73% bila dibandingkan dengan Pendapatan Perseroan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 3.777 Juta. Peningkatan 
ini disebabkan mulai diakuinya pendapatan pada proyek paket 8 selain pendapatan dari non 
proyek. 
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b) Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Penjualan Perseroan diperoleh dari hasil Proyek Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)
30 September 31 Desember

2018
2017  

(Tidak Diaudit/
Unaudited)

2017 2016 2015

Proyek Paket 8 15.250 10.773 23.612 25.077 -
Proyek Cilacap 8.832
Proyek Gorontalo - - - 30.099 -
Proyek B5 - - - - 2.363
Proyek paket 5 - - - - 20
Proyek IFB 2A - - - - 204
Proyek NTT - - - 1.053
Jumlah 24.082 10.773 23.612 56.229 2.587
*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan 
perusahaan induk saja

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan 
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 (tidak 
di audit).
 
Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp 24.082 Juta dimana terdapat peningkatan 
beban pokok penjualan sebesar Rp 13.309 Juta atau sebesar 123,54% bila dibandingkan 
dengan beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2017 yaitu sebesar Rp 10.773 Juta. Peningkatan ini terutama 
disebabkan oleh adanya peningkatan beban pada proyek paket 8 serta adanya beban pada 
proyek di cilacap yang sudah dimulai pengerjaannya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 adalah sebesar Rp 23.612 Juta dimana terdapat penurunan beban pokok penjualan 
sebesar Rp 32.617 Juta atau sebesar 58,01% bila dibandingkan dengan beban pokok 
penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar  
Rp 56.229 Juta. Penurunan ini dikarenakan hanya terdapat 1 proyek yang sedang dikerjakan 
oleh Perseroan di tahun 2017 yaitu proyek paket 8.
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
adalah sebesar Rp 56.229 Juta dimana terdapat peningkatan beban pokok penjualan sebesar 
Rp 53.642 Juta atau sebesar 2.073,52% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan 
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 2.587 
Juta. Peningkatan ini sebagian besar dikarenakan adanya pengakuan beban pada proyek 
Gorontalo dan proyek paket 8 yang sedang dikerjakan oleh Perseroan.
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c) Laba Bruto

Laba Bruto Perseroan diperoleh dari hasil penjualan produk dikurang beban pokok penjualan.

(dalam jutaan Rupiah)
30 September 31 Desember

2018
2017  

(Tidak 
diaudit)

2017 2016 2015

Pendapatan  36.079  13.467  39.440  52.641  3.777 
Beban pokok penjualan (24.082)  (10.773) (23.612) (56.229) (2.587) 
Laba bruto  11.997  2.694  15.828  (3.588)  1.190 
*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan 
perusahaan induk saja

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan 
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 (tidak 
di audit).
 
Laba Bruto Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2018 adalah sebesar Rp 11.997 Juta dimana terdapat peningkatan laba Bruto 
sebesar Rp 9.303 Juta atau sebesar 345,32% bila dibandingkan dengan laba Bruto Perseroan 
untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 yaitu sebesar 
Rp 2.694 Juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh mulai berjalannya proyek di Cilacap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 
sebesar Rp 15.828 Juta dimana terdapat peningkatan laba Bruto sebesar Rp 19.416 Juta 
atau sebesar 541,14% bila dibandingkan dengan laba Bruto Perseroan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp (3.588) Juta. Peningkatan ini 
terutama disebabkan oleh berkurangya beban pokok penjualan di periode 31 Desember 2017 
dikarenakan hanya proyek Paket 8 yang sedang dikerjakan oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Laba Bruto Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016 adalah sebesar Rp (3.588) Juta dimana terdapat penurunan laba Bruto sebesar  
Rp 4.778 atau sebesar 401,51% bila dibandingkan dengan laba Bruto Perseroan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 1.190 Juta. Penurunan ini 
terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pokok penjualan yang diakui oleh Perseroan 
dan nilainya lebih besar dibandingkan Pendapatan yang diakui oleh Perseroan pada periode 
31 Desember 2016.

 
d) Laba (Rugi) Usaha

 (dalam jutaan Rupiah)
30 September 31 Desember

2018
2017  

(Tidak diaudit) 2017 2016 2015
Laba bruto 11.997 2.694 15.828 (3.588) 1.190
Beban usaha (5.023) (6.730) (5.324) (7.393) (13.906)
 Laba (Rugi) Usaha 6.974 (4.036) 10.504 (10.981) (12.716)
*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan 
perusahaan induk saja 
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Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan 
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 (tidak 
diaudit).

Laba usaha Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2018 adalah sebesar Rp 6.974 Juta dimana terdapat peningkatan Laba 
usaha sebesar Rp 11.010 Juta atau sebesar 272,79% bila dibandingkan dengan Rugi Usaha 
Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 
yaitu sebesar Rp 4.036 Juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba 
bruto Perseroan sebesar 345,32%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 
sebesar Rp 10.504 Juta dimana terdapat peningkatan Laba usaha sebesar Rp 21.485 Juta 
atau sebesar 195,66% bila dibandingkan dengan Rugi usaha Perseroan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 10.981 Juta. Peningkatan ini 
terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bruto Perseroan untuk Periode 31 Desember 
2017 sebesar 541,14%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Rugi usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 
sebesar Rp 10.981 Juta dimana terdapat penurunan Rugi usaha sebesar Rp 1.735 Juta atau 
sebesar 13,64% bila dibandingkan dengan Rugi usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 12.716 Juta. Penurunan ini terutama 
disebabkan oleh penurunan beban usaha Perseroan pada periode 31 Desember 2016. 

e) Laba (Rugi) bersih periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan

(dalam jutaan Rupiah)
30 September 31 Desember

2018
2017  

(Tidak 
diaudit)

2017 2016 2015

Laba (rugi) periode/tahun berjalan sebelum pajak 6.297 3.795 5.861 (10.341) (29.664)
Manfaat (beban) pajak (604) (339) (434) (1.799) (378)
 Laba (Rugi) bersih 5.693 3.456 5.427 (12.140) (30.042)
*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan 
perusahaan induk saja

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan 
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 (tidak 
di audit).

Jumlah Laba bersih periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan Perseroan untuk 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar 
Rp 5.693 Juta dimana terdapat peningkatan laba bersih sebesar Rp 2.237 Juta atau sebesar 
64,73% bila dibandingkan dengan Laba bersih untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2017 yaitu sebesar Rp 3.456 Juta. Peningkatan ini terutama 
disebabkan oleh meningkatnya Laba periode/tahun berjalan sebelum pajak dimana sejalan 
dengan meningkatnya proyek yang dikerjakan oleh Perseroan.
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Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah Laba bersih periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan Perseroan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 5.427 Juta dimana terdapat 
kenaikan Jumlah laba bersih sebesar Rp 17.567 Juta atau sebesar 144,70% bila dibandingkan 
dengan Rugi bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
yaitu sebesar Rp (12.140) Juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba 
periode/tahun berjalan tahun 2017 sejalan dengan berkurangnya beban pokok pendapatan di 
tahun 2017.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah Rugi bersih periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan Perseroan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp (12.140) Juta dimana 
terdapat penurunan rugi bersih sebesar Rp 17.902 Juta atau sebesar 59,59% bila dibandingkan 
dengan Jumlah Rugi bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2015 yaitu sebesar Rp (30.042) Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya rugi 
periode/tahun berjalan tahun 2016 sejalan dengan turunnya beban usaha Perseroan.

f) Laba (Rugi) Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)
30 September 31 Desember

2018

2017  
(Tidak 

diaudit) 2017 2016 2015
Laba (rugi) bersih 5.693 11.891 2.918 (7.726) (35.944)
Jumlah laba komprehensif lain 154 - 77 758 555
 Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif 5.847 11.891 2.995 (6.968) (35.389)
*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan 
perusahaan induk saja

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan 
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 (tidak 
di audit).
 
Jumlah laba komprehensif Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp 5.847 Juta dimana terdapat penurunan Jumlah 
laba komprehensif sebesar Rp 6.044 Juta atau sebesar 50,83% bila dibandingkan dengan 
laba komprehensif Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 September 2017 yaitu sebesar Rp 11.891 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh 
tidak terdapatnya laba (rugi) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan akibat dilepasnya 
Perusahaan anak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 adalah sebesar Rp 2.995 Juta dimana terdapat kenaikan Jumlah laba komprehensif 
sebesar Rp 9.963 Juta atau sebesar 142,98% bila dibandingkan dengan rugi komprehensif 
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 6.968 
Juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban pokok pendapatan pada 
tahun 2017.
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Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah rugi komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016 adalah sebesar Rp 6.968 Juta dimana terdapat penurunan Jumlah rugi komprehensif 
sebesar Rp 28.421 Juta atau sebesar 80,31% bila dibandingkan dengan rugi komprehensif 
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar  
Rp 35.389 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban usaha, beban 
bunga dan beban lain-lain Perseroan serta disertai oleh meningkatnya deviasi antara asumsi 
yang digunakan dengan aktual perhitungan imbalan pasca kerja 2016.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Posisi Keuangan Perseroan
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2018 2017 2016* 2015*
Aset
Jumlah Aset Lancar 129.282 582.330 228.181 286.411
Jumlah Aset Tidak Lancar 77.917 79.849 508.192 559.484
Jumlah Aset 207.199 662.179 736.373 845.895

Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas 
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 27.044 238.985 93.066 166.865
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 47.404 224.725 565.857 594.614
Jumlah Liabilitas 74.448 463.710 658.923 761.479
Ekuitas
Jumlah Ekuitas 132.751 198.469 77.450 84.416
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 207.199 662.179 736.373 845.895

*) Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan perusahaan 
induk saja 

a. Aset Lancar

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset lancar Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2018 adalah sebesar Rp 129.282 Juta dimana terdapat penurunan saldo aset 
lancar sebesar Rp 453.048 Juta atau sebesar 77.80% bila dibandingkan dengan saldo aset 
lancar untuk periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar 
Rp 582.330 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena terdapat aset tidak lancar atau 
kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual pada periode 31 Desember 2017.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 582.330 Juta 
dimana terdapat peningkatan saldo aset lancar sebesar Rp 354.149 Juta atau sebesar 
155,21% bila dibandingkan dengan saldo aset lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 
sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 228.181 Juta. 
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerapan PSAK 58 yang menyebabkan terdapat 
akun aset yang dimiliki untuk dijual berada pada aset lancar pada periode 31 Desember 2017.
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Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Aset lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016 adalah sebesar Rp 228.181 Juta dimana terdapat penurunan saldo aset lancar sebesar 
Rp 58.230 Juta atau sebesar 20,33% bila dibandingkan dengan saldo aset lancar Perseroan 
dan Entitas Anak untuk periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 
yaitu sebesar Rp 286.411 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya proyek 
dalam pelaksanaan sebesar Rp 43.200 Juta dan uang muka vendor sebesar Rp 34.867 Juta.

b. Aset Tidak Lancar

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset tidak lancar Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 September 2018 adalah sebesar Rp 77.917 Juta dimana terdapat penurunan saldo aset 
tidak lancar sebesar Rp 1.932 Juta atau sebesar 2,42% bila dibandingkan dengan saldo aset 
tidak lancar untuk periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu 
sebesar Rp 79.849 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang lain-lain 
pihak berelasi sebesar Rp 5.310 Juta dan aset lain-lain sebesar Rp 180 Juta. 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
adalah sebesar Rp 79.849 Juta dimana terdapat penurunan saldo aset tidak lancar sebesar  
Rp 428.343 Juta atau sebesar 84,29% bila dibandingkan dengan saldo aset tidak lancar 
Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 508.192 Juta. Perubahan ini terutama disebabkan oleh 
rencana restrukturisasi yang dilakukan oleh Perseroan sehingga mengelompokan aset tidak 
lancar anak perusahaan menjadi aset lancar pada satu akun aset yang dimiliki untuk dijual 
akibat penerapan PSAK 58.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 508.192 Juta dimana terdapat penurunan saldo aset 
tidak lancar sebesar Rp 51.292 Juta atau sebesar 9,17% bila dibandingkan dengan saldo aset 
tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 559.484 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh 
menurunnya piutang plasma sebesar Rp 30.834 Juta.

c. Total Aset

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Aset Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2018 adalah sebesar Rp 207.199 Juta dimana terdapat penurunan total aset 
sebesar Rp 454.980 Juta atau sebesar 68,71% bila dibandingkan dengan total aset untuk 
periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 662.179 
Juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena terdapat kelompok lepasan yang dimiliki 
untuk dijual pada periode 31 Desember 2017 pada aset lancar. 
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Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Total Aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 
sebesar Rp 662.179 Juta dimana terdapat penurunan total aset sebesar Rp 74.194 Juta 
atau sebesar 10,08% bila dibandingkan dengan total aset Perseroan dan Entitas Anak untuk 
periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 736.373 
Juta. Perubahan ini terutama disebabkan oleh rencana restrukturisasi yang dilakukan oleh 
Perseroan sehingga mengelompokan aset tidak lancar anak perusahaan menjadi aset lancar 
pada satu akun aset yang dimiliki untuk dijual akibat penerapan PSAK 58 pada periode  
31 Desember 2017.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Total Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016 adalah sebesar Rp 736.373 Juta dimana terdapat penurunan total aset sebesar  
Rp 109.522 Juta atau sebesar 12,95% bila dibandingkan dengan total aset Perseroan dan 
Entitas Anak untuk periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu 
sebesar Rp 845.895 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah aset 
lancar dan aset tidak lancar pada periode 31 Desember 2015.

d. Liabilitas Jangka Pendek

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp 27.044 Juta dimana terdapat penurunan 
liabilitas jangka pendek sebesar Rp 211.941 Juta atau sebesar 88,68% bila dibandingkan 
dengan liabilitas jangka pendek untuk periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 238.985 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh 
sudah terjualnya anak perusahaan pada periode laporan 30 September 2018.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 adalah sebesar Rp 238.985 Juta dimana terdapat peningkatan liabilitas jangka pendek 
sebesar Rp 145.919 Juta atau sebesar 156,79% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka 
pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 93.066 Juta. Perubahan ini terutama disebabkan 
oleh rencana Perseroan untuk melepas keseluruhan anak sehingga menerapkan PSAK 58 
yang membuat periode 31 Desember 2017 liabilitas jangka panjang milik anak perusahaan 
dimasukkan kedalam kelompok liabilitas jangka pendek sebagai satu akun yaitu liabilitas 
dimiliki untuk dijual.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2016 adalah sebesar adalah sebesar Rp 93.066 Juta dimana terdapat penurunan 
liabilitas jangka pendek sebesar Rp 73.799 Juta atau sebesar 44,23% bila dibandingkan 
dengan liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sebelumnya yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 166.865 Juta. Penurunan ini 
terutama disebabkan oleh pelunasan dan reklasifikasi utang lain-lain pihak berelasi menjadi 
utang jangka panjang pada tahun 2016 sebesar Rp 29.900 Juta, utang pajak sebesar Rp 6.710 
Juta dan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 38.870 Juta.
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e. Liabilitas Jangka Panjang

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp 47.404 Juta dimana terdapat penurunan 
liabilitas jangka panjang sebesar Rp 177.321 Juta atau sebesar 60,29% bila dibandingkan 
dengan liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode sebelumnya yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 224.725 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan 
oleh tidak adanya utang bank karena pelunasan oleh Perseroan dan pelepasan seluruh 
kepemilikan entitas anak yang dimiliki oleh Perseroan.

Per 30 September 2018 Perseroan telah melunasi utang-utangnya seperti utang bank. Dengan 
dilunasi utang-utang tersebut diharapkan beban-beban dapat berkurang seperti beban bunga 
bank. Hasil dari pendapatan dapat dipergunakan untuk membiayai kontrak-kontrak yang telah 
diperoleh hal ini menjadikan rasio keuangan Perusahaan menjadi sehat dan menarik.

Saat ini Perseroan memiliki utang pihak berelasi dimana utang tersebut digunakan oleh 
Perseroan untuk melunasi utang dari pihak ketiga. 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 adalah sebesar Rp 224.725 Juta dimana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang 
sebesar Rp 341.132 Juta atau sebesar 60,29% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka 
panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 565.857 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh 
pengakuan hutang bank yang dimiliki perusahaan anak dikelompokkan menjadi satu akun 
liabilitas tersedia untuk dijual pada liabilitas jangka pendek.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar adalah sebesar Rp 565.857 Juta dimana 
terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 28.757 Juta atau sebesar 4,84% 
bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 
sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 594.614 Juta. 
Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank dan utang lain-lain pihak 
berelasi.

f. Total Liabilitas

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Liabilitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2018 adalah sebesar Rp 74.448 Juta dimana terdapat penurunan total liabilitas 
sebesar Rp 389.262 Juta atau sebesar 83,95% bila dibandingkan dengan total liabilitas 
Perseroan untuk periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu 
sebesar Rp 463.710 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya utang bank 
karena pelunasan oleh Perseroan dan pelepasan seluruh kepemilikan entitas anak yang 
dimiliki oleh Perseroan.



32

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Total Liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 
sebesar Rp 463.710 Juta dimana terdapat penurunan total liabilitas sebesar Rp 195.213 Juta 
atau sebesar 29,63% bila dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak 
untuk periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 
658.923 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah utang bank anak 
perusahaan karena telah dilunasi utang bank yang sudah jatuh tempo.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Total Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 adalah sebesar adalah sebesar Rp 658.923 Juta dimana terdapat penurunan 
total liabilitas sebesar Rp 102.556 Juta atau sebesar 13,47% bila dibandingkan dengan total 
liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 761.479 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh 
berkurangnya jumlah utang bank anak perusahaan karena telah dilunasi utang bank yang 
sudah jatuh tempo.

g. Ekuitas

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Saldo ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2018 adalah sebesar Rp 132.751 Juta dimana terdapat penurunan saldo 
ekuitas sebesar Rp 65.718 Juta atau sebesar 33,11% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas 
Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 yaitu sebesar 
Rp 198.469 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pencatatan kerugian penjualan 
investasi anak perusahaan sebesar Rp 8.963 Juta pada periode laporan 30 September 2018

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Saldo ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 
sebesar Rp 198.469 Juta dimana terdapat peningkatan saldo ekuitas sebesar Rp 121.019 
Juta atau sebesar 156,25% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas Perseroan dan Entitas 
Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 77.450 
Juta. Perubahan ini terutama disebabkan oleh adanya ekuitas tersedia untuk dijual sebesar 
Rp 136.733 juta sesuai PSAK 58.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Saldo ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 77.450 Juta dimana terdapat penurunan saldo ekuitas 
sebesar Rp 6.966 Juta atau sebesar 8,25% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas Perseroan 
dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar 
Rp 84.416 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo rugi menjadi  
Rp 46.933 Juta di tahun 2016.
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3. Analisis Arus Kas

Perseroan akan tetap menjaga ketersediaan likuiditasnya di masa yang akan datang, dengan tidak 
melupakan keseimbangan antara likuiditas yang bersifat jangka pendek dan yang bersifat jangka 
panjang, serta penggunaannya. 

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 September 2018 dan 30 September 2017 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2017, 2016, dan 2015:

30 September 31 Desember

2018
2017 

(Tidak 
diaudit)

2017 2016* 2015*

ARUS KAS DARI 
AKTIVITAS OPERASI DARI OPERASI 
DILANJUTKAN

Jumlah Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan 
untuk) Aktivitas Operasi (15.949) 5.486 (11.443) 9.531 (24.056)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI DARI 
OPERASI DILANJUTKAN

Jumlah Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) 
Aktivitas Investasi (143) (5.181) (21) (9.981) (834) 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN DARI 
OPERASI DILANJUTKAN

Jumlah Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) 
Aktivitas Pendanaan 12.157 271 11.214 63 19.724

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN 
SETARA KAS DARI OPERASI DILANJUTKAN (3.936) 576 (252) (386) (5.166)

EFEK DARI PENGHENTIAN OPERASI DARI ENTITAS 
ANAK YANG DILEPASKAN (2.632) - - - -

KAS DAN SETARA KAS - 
AWAL TAHUN 9.845 7.817 7.464 8.203 13.369

KAS DAN SETARA KAS - 
AKHIR TAHUN 3.277 8.394 7.212 7.817 8.203

*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan 
perusahaan induk saja

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2018, kas bersih yang 
digunakan untuk aktivitas operasi mencapai Rp 15.949 Juta, terutama didorong oleh penerimaan 
kas dari pelanggan sebesar Rp 14.298 Juta, pembayaran kas kepada pemasok yang mencapai  
Rp 18.528 Juta serta pembayaran beban keuangan sebesar Rp 6.380 Juta.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas 
operasi mencapai Rp 11.443 Juta, terutama didorong oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar 
Rp 293.217 Juta yang diimbangi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 228.780 Juta 
serta adanya Operasi yang dihentikan sebesar Rp 39.076 Juta.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas 
operasi mencapai Rp 9.531 Juta, terutama didorong oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar  
Rp 142.989 Juta dan penerimaan lainnya sebesar Rp 16.209 Juta yang diimbangi oleh pembayaran 
kas kepada pemasok sebesar Rp 71.607 Juta dan pembayaran beban keuangan sebesar  
Rp 43.724 Juta.
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Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas 
operasi mencapai Rp 24.056 Juta, terutama didorong oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar 
Rp 268.935 Juta yang diimbangi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 183.362 Juta 
dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp 55.496 Juta.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2018, kas bersih yang digunakan 
untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 143 Juta terutama didorong oleh perolehan aset tetap 
sebesar Rp 331 Juta yang diimbangi dengan penjualan aset tetap sebesar 188 Juta.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi 
adalah sebesar Rp 21 Juta yang digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp 15.368 Juta 
serta diimbangi dengan Operasi yang dihentikan sebesar Rp 15.347 Juta.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi 
adalah sebesar Rp 9.981 Juta yang terutama digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar  
Rp 8.337 Juta.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2015, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi 
adalah sebesar Rp 834 Juta yang seluruhnya digunakan untuk pembelian aset tetap.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2018, kas bersih yang 
diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 12.157 Juta yang terutama digunakan untuk 
pembayaran utang bank sebesar Rp 41.846 Juta dan diimbangi penerimaan utang berelasi sebesar 
Rp 43.687 Juta.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 
adalah sebesar Rp 11.214 Juta yang terutama digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar 
Rp 29.854 Juta serta terdapat operasi yang dihentikan sebesar 21.452 Juta. 

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas Pendanaan 
adalah sebesar Rp 63 Juta yang terutama diperoleh dari penerimaan utang berelasi sebesar  
Rp 21.555 Juta yang diimbangi oleh pembayaran utang bank sebesar Rp 24.239 Juta. 

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2015, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas Pendanaan 
adalah sebesar Rp 19.724 Juta yang terutama diperoleh dari penerimaan utang berelasi sebesar 
Rp 86.086 Juta yang diimbangi oleh pembayaran utang bank sebesar Rp 68.505 Juta. 

4. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam 
memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas 
Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan. 

Keterangan
30 September 31 Desember

2018 2017 2016* 2015*
Liabilitas terhadap Aset 0,36x 0,70x 0,89x 0,90x
Liabilitas terhadap Ekuitas 0,56x 2,34x 8,51x 9,02x
*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan 
perusahaan induk saja

Perbandingan antara liabilitas dengan Aset dan Ekuitas masing-masing pada tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 relatif tidak banyak berubah, namun untuk periode 
pada 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 terdapat perubahan yang cukup signifikan. Hal 
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ini dikarenakan adanya penggunaan PSAK 58 pada periode 31 Desember 2017 dan perubahan 
struktur dari Perseroan yaitu pada periode 30 September 2018 sehingga pada kedua periode 
laporan keuangan Perseroan sudah tidak konsolidasi. 

5. Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (Return on Asset) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan 
menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara 
laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan. 

Keterangan
30 September 31 Desember

2018 2017 2016* 2015*
Laba Bersih 5.693 5.427 (12.140) (30.042)
Aset 207.199 662.179 736.373 845.895
Imbal Hasil Aset (Return on Asset) 2,75% 0,82% -1,65% -3,55%
*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan 
perusahaan induk saja

Imbal hasil aset Perseroan pada tanggal 30 September 2018 dan pada tanggal 31 Desember 2017, 
2016, dan 2015 masing-masing adalah sebesar 2,75%; 0,82%; -1,65%; dan -3,55%. Untuk tahun 
yang berakhir 30 September 2018 laba bersih Perseroan mengalami kenaikan dikarenakan beban 
usaha yang tercatat untuk periode 30 September 2018 hanya untuk 9 bulan. 

6. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan 
menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan 
antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas. 

Keterangan
30 September 31 Desember

2018 2017 2016* 2015*
Laba Bersih 5.693 5.427 (12.140) (30.042)
Ekuitas 132.751 198.469 77.450 84.416
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity) 4,29% 2,73% -15,67% -35,59%
*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan 
perusahaan induk saja

 
Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2018, dan pada tanggal 31 Desember 
2017, 2016, dan 2015 masing-masing adalah sebesar 4,29%; 2,73%; -15,67%, dan -35,59%. Rasio 
ini berfluktuasi sejalan dengan restrukturisasi modal yang dilakukan Perseroan terutama pada 
periode 30 September 2018.

7. Likuiditas

Rasio likuiditas Perusahaan adalah kemampuan Perusahaan untuk melunasi liabilitas jangka 
pendek. Rasio likuiditas Perusahaan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas 
dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan 
rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan
30 September 31 Desember

2018 2017 2016* 2015*
Aset lancar 129.282 582.330 228.181 286.411
Liabilitas jangka pendek 27.044 238.985 93.066 166.865
Rasio Lancar 4,78x 2,44x 2,45x 1,72x
*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 merupakan laporan 
perusahaan induk saja
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Rasio lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2018 dan pada tanggal 31 Desember 2017, 
2016, dan 2015 masing-masing adalah sebesar 4,78x; 2,44x; 2,45x; dan 1,72x. Rasio-rasio tersebut 
mengalami kenaikan dan penurunan seiring dengan penerimaan kas dan piutang Perseroan pada 
masing-masing periode.

Saat ini Perseroan memiliki utang pihak berelasi dimana utang tersebut digunakan oleh Perseroan 
untuk melunasi utang dari pihak ketiga dan selama ini Perseroan telah memiliki kecukupan modal 
kerja dalam kegiatan proyek Perseroan,namun jika modal kerja perseroan tidak mencukupi maka 
perseroan akan mencari sumber pendanaan lainnya. 

8. Segmen Operasi 

Operasional Perseroan dibagi atas segmen konstruksi, perkebunan, perdagangan dan perikanan 
namun pada periode 30 September 2018 dan periode 31 Desember 2017 segmen perkebunan, 
perdagangan dan perikanan sudah tidak ada akibat dari pelepasan entitas anak usaha pada periode 
30 September 2018 serta pada periode 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 menerapkan PSAK 58.

Segmen konstruksi
Pada periode 30 September 2018 Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 36.079 Juta 
yang didapat atas pekerjaan proyek (paket 8) dan proyek cilacap dan berkontribusi sebesar 100% 
dari pendapatan perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing pendapatan 
atas segmen konstruksi adalah sebesar Rp 39.440 Juta, Rp 52.641 Juta dan Rp 3.777 Juta. 
Pendapatan atas segmen konstruksi berkontribusi sebesar 100% atas keseluruhan pendapatan 
Perseroan.

Segmen Perkebunan
Pada periode 30 September 2018 Perseroan tidak membukukan pendapatan atas segmen 
perkebunan akibat dari pelepasan atas entitas anak usaha.

Pada periode 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 Perseroan tidak membukukan pendapatan atas 
segmen perkebunan akibat dari penerapan PSAK 58.

Segmen Perdagangan
Pada periode 30 September 2018 Perseroan tidak membukukan pendapatan atas segmen 
perdagangan akibat dari pelepasan atas entitas anak usaha.

Pada periode 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 Perseroan tidak membukukan pendapatan atas 
segmen perdagangan akibat dari penerapan PSAK 58.

Segmen Perikanan
Pada periode 30 September 2018 Perseroan tidak membukukan pendapatan atas segmen 
perikanan akibat dari pelepasan atas entitas anak usaha.

Pada periode 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 Perseroan tidak membukukan pendapatan atas 
segmen perikanan akibat dari penerapan PSAK 58.

9. Kebijakan Akuntansi

Aset Tidak Lancar Atau Kelompok Lepasan Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

Perseroan menerapkan PSAK No. 58 (Revisi 2014), “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual 
dan Operasi yang Dihentikan”. 

Entitas mengklasifikasikan suatu aset tidak lancar (termasuk kelompok lepasan; kelompok yang 
tediri dari beberapa aset tunggal dan mungkin juga termasuk beberapa liabilitas di dalamnya, yang 
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akan dijual dalam satu transaksi tunggal) sebagai dimiliki untuk dijual (termasuk didistribusikan 
kepada pemilik) jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan 
daripada melalui pemakaian berlanjut. 

Perseroan menerapkan PSAK 38 “Kombinasi bisnis entitas sepengendali” sejak entitas-entitas 
anak perseroan berada dalam sepengendalian dan menyebabkan terjadinya kombinasi bisnis pada 
tahun berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015. Pada bulan Oktober tahun 2017 perseroan 
membuat notulen rapat per tanggal 20 Oktober 2017 dan memorandum of understanding pertanggal 
16 November 2017 dengan entitas induk perseroan bahwa akan melepaskan entitas-entitas anak 
perseroan tersebut pada entitas induk pada awal tahun 2018 dan intensi manajemen perseroan 
tersebut menyebabkan manajemen menerapkan PSAK 58 “Aset tidak lancar yang dimiliki untuk 
dijual dan operasi yang dihentikan” dan perseroan menyajikan komponen laba atau rugi dalam 
laporan terpisah dari bagian yang diidentifikasi sebagai terkait dengan operasi yang dihentikan 
disajikan dalam laporan terpisah tersebut. Pelepasan entitas-entitas anak juga menyebabkan 
hilangnya segmen operasi dari entitas - entitas anak tersebut.

Akibat penerapan PSAK 58 entitas telah menyajikan kembali pengungkapan tahun - tahun 2016 dan 
2015 terkait dengan seluruh operasi yang dihentikan pada tahun 2018. Sedangkan atas pelepasan 
entitas - entitas anak ke entitas sepengendalian pada awal laporan tahun 2018 perseroan mengakui 
selisih transaksi imbalan dengan nilai tercatat sebagai tambahan modal disetor sesuai dengan 
PSAK 38 “Kombinasi bisnis entitas sepengendalian. Untuk Laporan Keuangan per 31 Desember 
2017 pada Laporan Posisi Keuangan dan diterapkan secara retrospektif pada Laporan Laba Rugi 
dan Penghasilan Komprehensif lain untuk periode laporan per 30 September 2017 (unaudit),  
31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Adapun alasan Perseroan untuk melepas anak perusahaannya adalah agar masing-masing 
perusahaan dapat lebih fokus pada masing-masing bidang sehingga kedepannya diharapkan 
perusahaan dapat lebih berkembang sesuai di bidangnya masing-masing.

Adapun dampat kuantitatif dari kebijakan akuntansi tersebut adalah sebagai berikut:

Laporan 
sebelumnya/ 

Previous report

Disajikan kembali 
karena penerapaan 
PSAK 58/ Restated 

due to the 
application of PSAK 

58

Dampak 
kuantitatif/ 

Quantitative 
impact

ASET ASSETS
ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Aset tidak lancar atau 

kelompok lepasan yang 
dimiliki untuk dijual 482.512 (482.512)

Non-current assets or
disposal Company held 

for sale
Jumlah Aset Lancar 136.869 582.330 (445.461) Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS
Jumlah Aset Tidak Lancar 525.310 79.849 445.461 Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET 662.179 662.179 - TOTAL ASSETS
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Laporan 
sebelumnya/ 

Previous report

Disajikan kembali 
karena penerapaan 
PSAK 58/ Restated 

due to the 
application of PSAK 

58

Dampak 
kuantitatif/ 

Quantitative 
impact

LIABILITAS DAN 
EKUITAS

LIABILITIES AND 
EQUITY

LIABILITAS LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA 

PENDEK
 CURRENT

LIABILITIES
Liabilitas terkait aset tidak

lancar atau kelompok 
lepasan yang dimiliki 
untuk dijual 222.526 (222.526)

Liabilities associated with
non-current assets or 

disposal Company held 
for sale

Jumlah Liabilitas Jangka  
Pendek 115.001 238.985 (123.984)

Total Current 
Liabilities

LLIABILITAS JANGKA 
PANJANG

NON-CURRENT
LIABILITIES

Jumlah Liabilitas Jangka 
Panjang 471.961 224.725 247.237

Total Non-Current 
Liabilities

JUMLAH LIABILITAS 586.962 463.710 123.253 TOTAL LIABILITIES

EKUITAS EQUITY

Ekuitas tersedia untuk dijual 136.733 (136.733)
Equity capital for 

available-for-sale entities

Subjumlah 34.533 198.469 (163.936) Subtotal

Kepentingan non pengendali 40.683 - 40.683 Non - controlling interest

JUMLAH EKUITAS 75.217 198.469 (123.253) TOTAL EQUITY

TOTAL LIABILITAS DAN 
EKUITAS 662.179 662.179 -

TOTAL LIABILITIES
AND EQUITY

30 September 2017 /  
September 30, 2017

Laporan 
sebelumnya/ 

Previous report

Disajikan kembali 
karena penerapaan 

PSAK 58/ 
Restated due to 
the application of 

PSAK 58

Dampak 
kuantitatif/ 

Quantitative 
impact

Operasi yang dilanjutan Continuing operations
Pendapatan 232.180 13.467 218.713 Revenue

Laba bruto 40.769 2.694 38.075 Gross profit

Laba usaha 23.276 (4.036) 27.312 Operating profit 
Laba (rugi) bersih periode/

tahun berjalan dari 
operasi yang dilanjutkan 11.891 3.456 8.435

Net income loss for the
period/year continued 

operation
Operasi yang dihentikan Discontinued Operations
Laba (rugi) tahun berjalan 

dari operasi yang 
dihentikan - setelah pajak - 8.435 (8.435)

Income (loss) for the year
from discontinued 

operations- after tax
Laba rugi bersih periode/

tahun berjalan 11.891 11.891 -
Net income loss for the

period
Jumlah laba rugi 

komprehensif 11.891 11.891 -
Total comprehensive 

income loss



39

31 Desember 2016 /  
December 31, 2016

Laporan 
sebelumnya/ 

Previous report

Disajikan kembali 
karena penerapaan 

PSAK 58/ 
Restated due to 
the application of 

PSAK 58

Dampak 
kuantitatif/ 

Quantitative 
impact

Operasi yang dilanjutkan Continuing operations
Pendapatan 192.089 52.641 139.448 Revenue

Laba bruto 42.662 (3.588) 46.250 Gross profit

Laba usaha 22.537 (10.981) 33.518 Operating profit 
Laba (rugi) bersih periode/

tahun berjalan dari 
operasi yang dilanjutkan (7.726) (12.140) 4.414

Net income (loss) for the
 period/year from 

continuing operation 
Operasi yang dihentikan Discontinued Operations
Rugi tahun berjalan dari 

operasi yang dihentikan 
setelah pajak - 4.414 (4.414)

Loss for the year from
discontinued operations- 

after tax

Laba (rugi) bersih periode/
tahun berjalan (7.726) (7.726) -

Net income loss for the
period/year 

Jumlah laba rugi 
komprehensif (6.968) (6.968) -

Total comprehensive 
income loss

31 Desember 2015 /  
December 31, 2015

Laporan 
sebelumnya/ 

Previous report

Disajikan kembali 
karena penerapaan 

PSAK 58/ 
Restated due to 
the application of 

PSAK 58

Dampak 
kuantitatif/ 

Quantitative 
impact

Operasi yang dilanjutan Continuing operations
Pendapatan 250.914 3.777 247.137 Revenue

Laba bruto 39.290 1.190 38.100 Gross profit

Laba usaha 10.858 (12.716) 23.574 Operating profit 
Laba (rugi) bersih periode/

tahun berjalan dari 
operasi yang dilanjutkan (35.944) (30.042) (5.902)

Net income (loss) for the
 period/year from 

continuing operation
Operasi yang dihentikan Discontinued Operations
Laba (rugi) tahun berjalan 

dari operasi yang 
dihentikan - setelah pajak - (5.902) (5.902)

Income (loss) for the year
from discontinued 

operations- after tax

Laba (rugi) bersih periode/
tahun berjalan (35.944) (35.944) -

Net income (loss) for the
period/year

Jumlah laba rugi 
komprehensif (35.389) (35.389) -

Total comprehensive 
income loss

10. Pelepasan Perusahaan Anak 

Sampai pada periode 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 5 Perusahaan Anak yaitu PT Andira 
Agro Tbk, PT Mesa Inti Kebun, PT Meta Epsi Minatara, PT Mahesa Engineers and Constructor dan 
Isakuake Ltd. 

PT Meta Epsi Minatara
Perusahaan memliki secara langsung 99,00% saham Perusahaan anak, yang bergerak dalam 
bidang perikanan. Perusahaan Anak berdomisili di Jakarta dan telah mulai beroperasi komersial 
pada tahun 1998. Berdasarkan Akta Notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M., No. 88 tanggal  
29 Januari 2018. PT Meta Epsi memberikan persetujuan untuk menjual seluruh saham miliknya 
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yaitu sebanyak 5.940.000 saham kepada PT Central Energi Pratama. Berdasarkan surat 
keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai peralihan saham diterbitkan 
dengan No. AHU-AH.01.03-0056934 tanggal 7 Februari 2018. Sehingga per tanggal 29 Januari 
2018 Perusahaan tidak memiliki kendali atas Perusahaan tersebut diatas. 

PT Mahesa Engineers Constructor
Perusahaan memiliki secara langsung 99,78% saham Perusahaan Anak, yang bergerak dalam 
bidang pemborong, pembangunan, industri dan perdagangan. Perusahaan Anak berdomisili di 
Jakarta dan telah mulai beroperasi komersial pada tahun 2001. Berdasarkan Akta Notaris Desman, 
S.H., M.Hum., M.M No. 66 tanggal 19 Maret 2018. PT Meta Epsi memberikan persetujuan untuk 
menjual seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 11.475 saham kepada PT Central Energi Pratama. 
Berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai peralihan 
saham diterbitkan dengan nomor AHU-AH.01.03-0143113 tanggal 11 April 2018. Sehingga per 
tanggal 19 Maret 2018 Perusahaan tidak memiliki kendali atas Perusahaan tersebut diatas.

PT Mesa Inti Kebun
Perusahaan memiliki secara langsung 99,99% saham Perusahaan Anak, yang bergerak dalam 
bidang perkebunan. Perusahaan anak berdomisili di Jakarta dan telah mulai beroperasi komersial 
pada tahun 2000. Berdasarkan Akta Notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M No. 89 tanggal  
29 Januari 2018. PT Meta Epsi memberikan persetujuan untuk menjual seluruh saham miliknya 
yaitu sebanyak 24.999 saham kepada PT Central Energi Pratama. Berdasarkan surat keputusan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai peralihan saham diterbitkan dengan  
No. AHU-AH.01.03-0056988 pada tanggal 7 Februari 2018. Sehingga per tanggal 29 Januari 2018 
Perusahaan tidak memiliki kendali atas Perusahaan tersebut diatas.

PT Andira Agro Tbk
Perusahaan memiliki secara langsung 67,88% saham Perusahaan Anak, yang bergerak dalam 
bidang perkebunan. Perusahaan anak berdomisili di Jakarta dan telah mulai beroperasi komersial 
pada tahun 1995. Berdasarkan Akta Notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M, No. 65 tanggal  
19 Maret 2018. PT Meta Epsi memberikan persetujuan untuk menjual seluruh saham miliknya yaitu 
sebanyak 24.999 saham kepada dan menunjuk sebagai pembelinya yaitu Perusahaan terbatas  
PT Central Energi Pratama. Berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia mengenai peralihan saham diterbitkan dengan No. AHU-AH.01.03-0141011 tanggal  
10 April 2018. Sehingga per tanggal 19 Maret 2018 Perusahaan tidak memiliki kendali atas 
Perusahaan tersebut diatas.

Isakuake Ltd
Perusahaan Anak didirikan berdasarkan artikel No. 14 tanggal 27 November 2008. Berdasarkan 
artikel No. 3 dengan No. LL066832 dan saham-saham yang disebutkan dalam pernyataan 
ini dipindahkan dari Perusahaan ke PT Central Energi Pratama pada 28 Maret 2018 sebesar  
1.000 lembar saham. Sehingga per tanggal 28 Maret 2018 Perusahaan tidak memiliki kendali atas 
Perusahaan tersebut diatas.

Adapun alasan pelepasan anak usaha oleh Perseroan adalah agar Perseroan dapat fokus pada 
bidang bisnis yang saat ini dijalani. 

Sebagai akibat dari Pelepasan anak tersebut adalah terjadi penurunan jumlah pendapatan dan 
profitabilitas Perseroan dikarenakan pendapatan Perseroan hanya berasal dari proyek-proyek 
Perseroan.
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BAB VI.  FAKTOR RISIKO 

Sebelum melakukan investasi pada saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum 
Perdana Saham ini, para calon investor diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam saham 
mengandung sejumlah risiko baik risiko eksternal maupun internal. Para investor harus hati-hati 
mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang 
dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak 
dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin 
timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki 
sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar 
lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. 
Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki 
pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga 
pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan 
semua atau sebagian dari investasinya. Untuk faktor Risiko Usaha dan Risiko Umum di bawah ini, 
telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan yang 
dimulai dari risiko utama Perseroan. Berikut ini adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam 
menjalankan usahanya.

A. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Ketergantungan Terhadap PLN
Pada saat ini Perseroan memiliki ketergantungan terhadap PLN dimana pendapatan Perseroan pada 
Laporan Keuangan periode September 2018 pendapatan proyek Perseroan hampir 100% berasal 
dari PLN. Apabila didalam pengerjaan proyek tersebut terdapat perselisihan yang mengakibatkan 
penghentian proyek dari PLN, maka PLN dapat memberikan sanksi kepada Perseroan. Jika hal 
tersebut terjadi tentu dapat menurunkan pendapatan, kinerja serta nama baik Perseroan.

2. Risiko terkait Pembebasan Lahan Oleh Pelanggan Perseroan
Tanah di Indonesia dikuasai oleh pemerintah, dimana pemerintah memberikan hak atas tanah untuk 
jangka waktu tertentu. Proses pengajuan permohonan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia 
melibatkan beberapa tahap. 

Tahap-tahap utama dalam proses pengajuan tersebut termasuk antara lain: (i) pengajuan izin 
untuk melakukan survey pertanahan; (ii) penerbitan Izin Lokasi; (iii) pengajuan permohonan untuk 
memperoleh pelepasan kawasan hutan (apabila tanah yang dimaksud terletak dalam kawasan 
hutan); (iv) proses perolehan/pelepasan tanah dari masyarakat setempat, (v) pengukuran 
peta kadastral (suatu proses pengukuran dan survei pertanahan); (vi) penyusunan surat ukur; 
rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan Tanah); (vii) surat keputusan pemberian hak atas tanah; 
(viii) dan, setelah pembayaran biaya pendaftaran tanah ke kas negara, maka sertifikat hak atas 
tanah akan diterbitkan.

Dalam menjalankan bisnisnya, pelanggan Perseroan yang bertugas melakukan pembebasan lahan 
dimana lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk pengerjaan proyek. Ketika suatu proyek 
sudah di sepakati, maka sudah ada biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh Perseroan untuk 
tahap awal pengerjaan proyek. Pada saat pihak pelanggan Perseroan tidak dapat memperoleh lahan 
yang dibutuhkan sedangkan biaya sudah dikeluarkan oleh Perseroan, hal ini dapat menimbulkan 
dampak material terhadap Perseroan. 

3. Risiko Persaingan
Banyaknya perusahaan jasa konstruksi baik yang berasal dari dalam negeri ataupun yang berasal 
dari luar negeri akan meningkatkan persaingan usaha. Kondisi saat ini, para pesaing Perseroan 
tentunya berasal dari perusahaan-perusahaan BUMN yang dari segi permodalan dan pengalaman 
masih diatas Perseroan. Sedangkan untuk perusahaan lokal swasta, dengan pengalaman (track 
record) Perseroan selama ini mengerjakan proyek, Perseroan yakin dapat bersaing bahkan 
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mungkin masih berada diatas perusahaan-perusahaan swasta nasional tersebut. Diluar proyek 
bersama PLN, Perseroan juga melakukan proyek bersama Pertamina dan menjajaki proyek Private 
Comercial Sector.

Namun persaingan yang semakin ketat ini akan memberikan dampak terhadap Perseroan 
untuk mendapatkan target proyek yang telah ditentukan oleh Perseroan, sehingga hal ini dapat 
mengurangi pendapatan Perseroan. 

4. Risiko Bahan Baku 
Ketika suatu proyek sedang berjalan, ketersediaan bahan baku adalah komponen utama yang 
wajib disiapkan oleh Perseroan. Perseroan dalam menjaga ketersediaan bahan baku mungkin 
sewaktu-waktu mengalami kendala sehingga membuat proyek menjadi tertunda atau terlambat 
dalam waktu penyelesaiannya.

Ketersediaan bahan baku seperti trafo, baterei, dan kabel akan dipengaruhi oleh jumlah kuota 
antrian di pabrik yang memproduksi bahan baku tersebut. Ketika Perseroan memesan bahan baku 
dan di pabrikan tersebut sedang mengalami pemesan yang berlebih dari pelanggan-pelanggan lain 
selain Perseroan, maka mengakibatkan masa tunggu menjadi lebih panjang dari yang direncanakan 
sehingga dapat menyebabkan terlambatnya penyelesaian proyek dan penerimaan pendapatan 
Perseroan menjadi terlambat.

5. Risiko Kekurangan Tenaga Kerja Terampil
Pengunduran diri setiap tenaga kerja terampil yang dimiliki Perseroan dapat memberi dampak negatif 
pada Perseroan. Tingginya permintaan industri akan tenaga kerja terampil dapat menyebabkan 
tenaga kerja milik Perseroan mengundurkan diri atau berpindah ke perusahaan lain. Pengunduran 
diri tenaga kerja terampil mengakibatkan perseroan tidak bisa ikut melaksanakan tender yang 
mewajibkan beberapa tenaga kerja terampil sebagai salah satu syaratnya sehingga menimbulkan 
perseroan tidak bisa mendapatkan proyek baru yang berdampak pada kegiatan operasi maupun 
profitabilitas perseroan. 

6. Risiko Keputusan Menteri ESDM Nomor 1567 K/21/MEM/2018 Tentang Pengesahan Rencana 
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2018 S.D. 2027
Pada tanggal 13 Maret 2018, Kementrian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri mengenai 
Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2018 s/d 2027. 
Di dalam keputusan tersebut diatur mengenai strategi pengembangan infrastruktur penyediaan 
tenaga listrik serta rencana penyediaan tenaga listrik tahun 2018-2027. Di dalam keputusan 
kementrian ESDM tersebut memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut serta dalam 
pengembangan rencana kelistrikan nasional yang dikelola oleh PLN. Saat ini, Perseroan termasuk 
dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) PLN. Namun tidak menutup kemungkinan kedepannya 
terdapat arah kebijakan baru dari pemerintah seperti pembatasan pengerjaan proyek PLN yang 
dikerjakan oleh pihak swasta yang pada akhirnya dapat merubah isi dari keputusan Menteri ESDM 
tersebut. Hal ini tentu dapat mempengaruhi rencana bisnis Perseroan yang melibatkan proyek – 
proyek dari PLN.

7. Risiko Aksi Korporasi 
Dalam pengembangan usaha kedepannya, Perseroan mempunyai beberapa rencana korporasi 
seperti Private Comercial Sector dan dapat saja melakukan aksi korporasi di Pasar Modal. Dalam 
melakukan aksi tersebut, tentu membutuhkan biaya investasi yang tidak sedikit. Keputusan 
tersebut dapat saja tidak sesuai dengan harapan yang akan berpengaruh negatif terhadap kinerja 
Perseroan.

8. Risiko Ketidakmampuan Memenuhi Peraturan/Perubahan Peraturan
Dalam menjalankan kegiatan usaha nya, Perseroan tunduk pada beberapa peraturan yang 
dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi 
peraturan yang ada termasuk perubahannya, maka dapat berdampak bagi Perseroan yaitu tidak 
dapat terealisasi proyek-proyek yang telah dicanangkan. Sehingga dapat berpengaruh pada arus 
kas (cash flow) Perseroan.
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B. RISIKO UMUM

1. Risiko Terkait Kondisi Makroekonomi;
Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan-
perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu 
negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang 
terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara 
yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi 
perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada 
Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal 
tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Kepatuhan;
Risiko kepatuhan muncul sebagai akibat dari kegagalan dalam mematuhi ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Akibat dari kegagalan tersebut dapat berupa teguran dari instansi 
terkait, pemberhentian sementara kegiatan pengerjaan proyek atau denda. Ketidakmampuan 
Perseroan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya dapat 
memberikan dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.

3. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum;
Perseroan dalam melakukan pekerjaannya senantiasa berdasarkan kesepakatan kontrak dengan 
pelanggan dan pemasok yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku 
untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Walaupun demikian, terdapat potensi 
terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dari masing-masing pihak seperti adanya pelanggaran 
kesepakatan. Kejadian seperti ini dapat mengakibatkan salah satu pihak mengajukan tuntutan 
hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat, termasuk Perseroan. 

Selain pelanggan dan pemasok, tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan juga dapat 
berasal dari masyarakat di sekitar lokasi proyek, atau pemerintah.

C. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham 
Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan 
mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, 
dibandingkan dengan pasar modal di Negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia 
tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal 
Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainya. Dengan 
demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan 
oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat 
memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah 
Penawaran Umum Perdana:
a) Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang 

diharapkan oleh investor;
b) Perubahan rekomendasi para analis;
c) Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
d) Perubahan kondisi politik Indonesia;
e) Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain 

yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
f) Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.
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Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau 
persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar 
yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui 
penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan 
harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Pembagian Dividen 
Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS mengacu pada kinerja keuangan Perseroan 
yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja 
modal Perseroan di masa yang akan datang. Kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan 
usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan 
konsolidasian dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak 
membagikan dividen.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam 
daftar risiko usaha yang disajikan di atas.
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BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL 
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

 

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan 
hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 6 Maret 
2019 untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka 
Puradiredja, Suhartono (Member of NEXIA International) serta ditandatangani oleh Adeyana Widjaja., 
CPA dengan opini Tanpa Modifikasian.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan 
tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat 
pada bab XVIII dalam Prospektus ini.
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BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN 
USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK 
USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 
 
PT Meta Epsi, Tbk (“Perseroan”) didirikan dengan nama PT Meta Epsi Engineering yang berdasarkan 
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Meta Epsi Engineering No. 14 tanggal 16 Mei 1975, dibuat 
di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/265/20 tanggal 2 Agustus 
1975 dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di 
bawah No. 2947 tanggal 21 Agustus 1975 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia  
No. 70 tanggal 31 Agustus 1979, Tambahan Berita Negara No. 439 (“Akta Pendirian”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai 
berikut :

Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham
Jumlah 
Saham Jumlah Nominal Persen (%)

Modal Dasar 100 10.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Infra Dekon 36 3.600.000 60,00
- CV Corona Electric 24 2.400.000 40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 60 6.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 40 4.000.000

Berdasarkan pasal 2 pada Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan pada saat didirikan adalah :
a) Merencanakan, memborong, melaksanakan dan mengawasi segala macam pekerjaan instalasi 

permesinan dan perlistrikan serta pekerjaan-pekerjaan lain yang bersangkutan dengan itu.
b) Merencanakan, memborong, melaksanakan dan mengawasi segala macam pekerjaan bangunan, 

termasuk bangunan konstruksi baja, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pengairan, lapangan, 
pekerjaan pengukuran dan penggalian dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bersangkutan dengan 
itu.

c) Mengusahakan berbagai macam industri
d) Berdagang pada umumnya, termasuk pula impor, ekspor dan perdagangan antar pulau.

Pada saat ini,maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan pasal 3 Akta No. 01 Tahun 2018 adalah 
berusaha dalam bidang pemborong, pembangunan, industri, perdagangan. Sedangkan untuk mencapai 
maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha 
utama sebagai berikut: 
a) Merencanakan, memborong, melaksanakan dan mengawasi segala macam pekerjaan instalasi 

permesinan dan perlistrikan serta pekerjaan-pekerjaan lain yang terkait ;
b) Merencanakan, memborong, melaksanakan dan mengawasi segala pekerjaan bangunan, termasuk 

bangunan kontruksi baja, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pengairan, lapangan, pekerjaan 
pengurukan dan penggalian dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bersangkutan ;
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Struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta No. 01 Tahun 2018 
dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :

Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp. 100,- per saham

Jumlah 
Saham Jumlah Nominal Persen 

(%)
Modal Dasar 5.831.220.000 583.122.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Anugerah Perkasa Semesta 713.476.000 71.347.600.000 48,94
- PT Central Energi Pratama 744.329.000 74.432.900.000 51,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.457.805.000 145.780.500.000 100,00
Saham dalam Portepel 4.373.415.000 437.341.500.000

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Rapat Umum Pemegang 
Saham yang dinyatakan dalam Akta No. 06 tanggal 11 Mei 2018 telah memutuskan untuk menyetujui 
perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/
Publik dan mengeluarkan saham dalam simpanan atau portepel sebanyak-banyaknya 600.000.000 
(enam ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) serta menyetujui perubahan 
seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik. 
Selanjutnya Akta tersebut dirubah melalui Akta No. 15 Tahun 2018 yang menyatakan perubahan 
pengeluaran saham dalam portepel dari jumlah sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) 
saham menjadi sebanyak-banyaknya 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham dengan 
nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) dan menyetujui rencana Perseroan untuk penerbitan waran 
sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma 
menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum. 
Mengingat Akta No. 06 tanggal 11 Mei 2018 telah melewati jangka waktu 6 bulan maka telah dibuat 
perubahan status Perseroan Terbuka/Publik menjadi Perseroan Tertutup/Non Publik berdasarkan Akta 
No. 25 tanggal 28 November 2018 dan selanjutnya telah diubah kembali status Perseroan yang semula 
Perseroan Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/Publik dan mengeluarkan saham dalam 
simpanan atau portepel sebanyak-banyaknya 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham 
dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) dan menyetujui rencana Perseroan untuk penerbitan 
waran sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-
cuma menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran 
Umum serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka 
menjadi Perusahaan Terbuka/Publik berdasarkan Akta No. 01 tanggal 3 Desember 2018.

Pelepasan Perusahaan Anak 

Pada tahun 2018, Perseroan melakukan pelepasan keseluruhan saham pada seluruh Perusahaan Anak 
yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu PT Andira Agro Tbk, PT Mesa Inti Kebun, PT Meta Epsi Minatara, 
PT Mahesa Engineers and Constructor dan Isakuake Ltd. Pelepasan keseluruhan saham pada seluruh 
Perusahaan Anak yang dimiliki oleh Perseroan dilakukan melalui pengalihan saham dari Perseroan 
kepada PT Central Energi Pratama, yang dilakukan melalui:

1) PT Mesa Inti Kebun (“MIK”), dimana pengalihan seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan di 
dalam MIK kepada PT Central Energi Pratama sejumlah 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan 
ratus sembilan puluh sembilan) saham atau sekitar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma 
sembilan puluh sembilan persen) dilakukan melalui Akta Jual Beli Saham tertanggal 30 Desember 
2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan  
PT Central Energi Pratama dengan nilai transaksi sebesar Rp. 2.499.900.000,- (dua miliar empat 
ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) (“AJB MIK”), dan telah memperoleh 
persetujuan dari seluruh pemegang saham MIK berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang 
Saham MIK tertanggal 30 Desember 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, serta 
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham MIK, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mesa Inti Kebun No. 89 tanggal 29 Januari 
2018, dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta, yang telah diterima 
pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mesa Inti 
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Kebun No. AHU-AH.01.03-0056988 tanggal 7 Februari 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0017703.
AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 (“Transaksi 1”);

2) PT Meta Epsi Minatara (“MEM”), dimana pengalihan seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan 
di dalam MEM kepada PT Central Energi Pratama sejumlah 5.940.000 (lima juta sembilan ratus 
empat puluh ribu) saham atau sekitar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dilakukan melalui 
Akta Jual Beli Saham tertanggal 30 Desember 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, 
oleh dan antara Perseroan dengan PT Central Energi Pratama dengan nilai transaksi sebesar 
Rp. 5.940.000.000,- (lima miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) (“AJB MEM”), dan telah 
memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham MEM berdasarkan Keputusan Sirkuler Para 
Pemegang Saham MEM tertanggal 30 Desember 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai 
cukup, serta ditandatangani oleh seluruh pemegang saham MEM, yang selanjutnya dituangkan 
ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Meta Epsi Minatara No. 88 
tanggal 29 Januari 2018, dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta, yang 
telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 
PT Meta Epsi Minatara No. AHU-AH.01.03-0056934 tanggal 7 Februari 2018, Daftar Perseroan  
No. AHU-0017686.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 (“Transaksi 2”);

3) PT Andira Agro Tbk (“AA”), dimana pengalihan seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan di 
dalam AA kepada PT Central Energi Pratama sejumlah 930.006.000 (sembilan ratus tiga puluh 
juta enam ribu) saham atau sekitar 67,88% (enam puluh tujuh koma delapan puluh delapan 
persen) dilakukan melalui Akta Jual Beli Saham tertanggal 16 Maret 2018, dibuat di bawah tangan 
dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Central Energi Pratama dengan 
nilai transaksi sebesar Rp. 93.000.600.000,- (sembilan puluh tiga miliar enam ratus ribu Rupiah) 
(“AJB AA”), dan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham AA berdasarkan 
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham AA tertanggal 16 Maret 2018, dibuat di bawah tangan 
dan bermeterai cukup, serta ditandatangani oleh seluruh pemegang saham AA, yang selanjutnya 
dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Andira Agro Tbk  
No. 65 tanggal 19 Maret 2018, dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta, 
yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 
Perseroan PT Andira Agro Tbk No. AHU-AH.01.03-0141011 tanggal 10 April 2018, Daftar Perseroan 
No. AHU-0050263.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 (“Transaksi 3”);

4) PT Mahesa Engineers and Constructor (“MEC”), dimana pengalihan seluruh saham yang dimiliki 
oleh Perseroan di dalam MEC kepada PT Central Energi Pratama sejumlah 11.475 (sebelas ribu 
empat ratus tujuh puluh lima) saham atau sekitar 99,78% (sembilan puluh sembilan koma tujuh 
puluh delapan persen) dilakukan melalui Akta Jual Beli Saham No. 67 tanggal 19 Maret 2018, 
dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta, dengan nilai transaksi sebesar 
Rp. 11.475.000.000,- (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) (“AJB MEC”), 
dan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham MEC berdasarkan Keputusan 
Sirkuler Para Pemegang Saham MEC tertanggal 16 Maret 2018, dibuat di bawah tangan dan 
bermeterai cukup, serta ditandatangani oleh seluruh pemegang saham MEC, yang selanjutnya 
dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mahesa Engineers 
and Constructor No. 66 tanggal 19 Maret 2018, dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., 
Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan PT Mahesa Engineers and Constructor No. AHU-AH.01.03-0143113 
tanggal 11 April 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0051127.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 April 
2018  (“Transaksi 4”); dan

5) Isakuake Limited (“Isakuake”), dimana pengalihan seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan di 
dalam Isakuake kepada PT Central Energi Pratama sejumlah 1.000 (seribu) saham atau sebesar 
100% (seratus persen) yang dilakukan melalui Transfer of Shares tertanggal 16 Maret 2018, 
oleh dan antara Perseroan dengan PT Central Energi Pratama dengan nilai transaksi sebesar  
Rp 1.400.000.000,- (satu milliar empat ratus juta Rupiah) (“AJB Isakuake”), dimana sebagai bukti 
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pengalihan seluruh saham Isakuake, PT Central Energi Pratama telah memperoleh Sertifikat Saham 
(Share Certificate) No. 003 tertanggal 28 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Isakuake (“Transaksi 5”);

 
Adapun alasan pelepasan anak usaha oleh Perseroan adalah agar Perseroan dapat fokus pada bidang 
bisnis yang saat ini dijalani.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2015, 2016, 2017
Tidak ada perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham 
Perseroan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Susunan pemegang saham dan kepemilikan 
saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 36 tanggal 20 Mei 2013, 
dibuat di hadapan Anna Maria Ira Kelana, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah 
diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Meta Epsi 
No. AHU-AH.01.10-23704 tanggal 13 Juni 2013, Daftar Perseroan No. AHU-0055861.AH.01.09.Tahun 
2013 tanggal 13 Juni 2013, (“Akta No. 36 Tahun 2013”). Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
Perseroan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 20 Mei 2013 telah menyetujui pengalihan seluruh saham-
saham yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (treasury stock), yaitu sejumlah 30.741 (tiga puluh ribu tujuh 
ratus empat puluh satu) saham kepada PT Central Energi Pratama.

Dengan adanya pengalihan tersebut, maka struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan 
adalah sebagai berikut : 

Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham
Jumlah 
Saham Jumlah Nominal Persen (%)

Modal Dasar 1.000.000 100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Anugerah Perkasa Semesta 61.794 6.179.400.000 7,67
- PT Central Energi Pratama 744.329 74.432.900.3000 92,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 806.123 80.612.300.000 100,00
Saham dalam Portepel 193.877 19.387.700.000

Tahun 2018
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Meta Epsi No. 73 tanggal 18 April 
2018, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui 
perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut 
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009733.
AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Meta 
Epsi tanggal 2 Mei 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0061589.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Mei 
2018, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Meta Epsi No. AHU-
AH.01.03-0173023 tanggal 2 Mei 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0061589.AH.01.11.Tahun 2018 
tanggal 2 Mei 2018 (“Akta No. 73 Tahun 2018”).

Dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan oleh para pemegang saham Perseroan antara lain 
sebagai berikut: 

(1) Menyetujui untuk mengkompensasikan/memperhitungkan sebagian hutang Perseroan kepada  
PT Anugerah Perkasa Semesta menjadi setoran saham PT Anugerah Perkasa Semesta, sebanyak 
651.682 (enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua) lembar saham dalam 
Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 65.168.200.000,- (enam puluh lima milyar 
seratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) yang merupakan sebagian dari sisa utang 
Perseroan kepada APS. 

(2) Menyetujui untuk meningkatkan modal dalam Perseroan dan merubah Pasal 4 ayat (1) dan  
(2) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut :
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 583.122.000.000,- (lima ratus delapan puluh tiga milyar 

seratus dua puluh dua juta Rupiah) terbagi atas 5.831.220 (lima juta delapan ratus tiga puluh 
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satu ribu dua ratus dua puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- 
(seratus ribu Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
atau sejumlah 1.457.805 (satu juta empat ratus lima puluh juta ribu delapan ratus lima) saham, 
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 145.780.500.000,- (seratus empat puluh lima 
milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu Rupiah) terbagi atas, penambahan modal 
oleh PT Anugerah Perkasa Semesta sebesar Rp 65.168.200.000,- yang merupakan konversi 
sebagian utang Perseroan kepada APS, sehingga modal disetor PT Anugerah Perkasa 
Semesta menjadi Rp 71.347.600.000,-.

Berikut Kronologis Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan:
Perseroan telah menerima uang dari PT Anugerah Perkasa Semesta sampai dengan sejumlah  
Rp. 179.483.779.035,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta 
tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh lima Rupiah). Penerimaan uang oleh Perseroan dari  
PT Anugerah Perkasa Semesta sampai sejumlah tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam 
Surat Pengakuan Hutang Perseroan tertanggal 31 Desember 2015, dibuat di bawah tangan 
dan bermeterai cukup (“Utang Perseroan Kepada APS”). 

Selanjutnya, Perseroan melakukan pengalihan seluruh kepemilikan saham Perseroan di dalam 
perusahaan-perusahaan di bawah ini kepada PT Central Energi Pratama:
(1) PT Mesa Inti Kebun (“MIK”),(“Transaksi 1”);
(2) PT Meta Epsi Minatara (“MEM”), (“Transaksi 2”);
(3) PT Andira Agro Tbk (“AA”), (“Transaksi 3”);
(4) PT Mahesa Engineers and Constructor (“MEC”), (“Transaksi 4”);
(5) Isakuake Limited (“Isakuake. (“Transaksi 5”);
(Transaksi 1, Transaksi 2, Transaksi 3, Transaksi 4 dan Transaksi 5 untuk selanjutnya secara 
bersama-sama disebut sebagai “Transaksi Divestasi”).

AJB MIK, AJB MEM, AJB AA, dan AJB MEC sebagaimana disebutkan di atas, telah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 56 Ayat 1 UUPT yang mensyaratkan pemindahan hak atas saham 
dilakukan dengan akta pemindahan hak baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris 
maupun akta di bawah tangan. Bahwa dalam Transaksi Divestasi sebagaimana dijelaskan 
di atas, PT Central Energi Pratama belum melakukan pembayaran lunas kepada Perseroan. 
Karenanya, PT Central Energi Pratama selanjutnya membuat surat pernyataan hutang kepada 
Perseroan sesuai Surat Pengakuan Hutang tertanggal 4 Januari 2018 dan Surat Pengakuan 
Hutang tertanggal 8 Maret 2018 dengan jumlah total senilai Rp 114.315.500.000,- (seratus 
empat belas miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) 

Selanjutnya, Piutang CEP tersebut di atas dialihkan oleh Perseroan kepada PT Anugerah 
Perkasa Semesta berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang/Cessie tertanggal 16 Maret 2018, 
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dan PT Anugerah 
Perkasa Semesta (“Perjanjian Cessie Perseroan-APS”). Pengalihan piutang tersebut 
telah disetujui oleh PT Central Energi Pratama pada tanggal 16 Maret 2018 dengan turut 
menandatangani Perjanjian Cessie Perseroan-APS sehingga telah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Pembayaran dari PT Anugerah 
Perkasa Semesta kepada Perseroan terkait pengalihan piutang tersebut dilakukan dengan 
mengurangi Utang Perseroan Kepada APS sebesar nilai Hutang CEP sehingga sisa piutang 
PT Anugerah Perkasa Semesta kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 65.168.279.035,- 
(enam puluh lima miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu 
tiga puluh lima Rupiah) (“Sisa Utang Perseroan Kepada APS”).
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Sisa Hutang Perseroan kepada APS sebesar Rp 65.168.200.000 dikonversi menjadi saham Perseroan

Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham

Jumlah 
Saham Jumlah Nominal Persen 

(%)
Modal Dasar 5.831.220 583.122.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Anugerah Perkasa Semesta 713.476 71.347.600.000 48,94
- PT Central Energi Pratama 744.329 74.432.900.000 51,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.457.805 145.780.500.000 100,00
Saham dalam Portepel 4.373.415 437.341.500.000

Berdasarkan Akta No. 06 Tahun 2018, terjadi perubahan harga nominal saham semula Rp. 100.000,- 
(seratus ribu Rupiah) menjadi Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya, sehingga struktur permodalan 
Perseroan sebagai berikut :

Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp. 100.,- per saham

Jumlah 
Saham Jumlah Nominal Persen 

(%)
Modal Dasar 5.831.220.000 583.122.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Anugerah Perkasa Semesta 713.476.000 71.347.600.000 48,94
- PT Central Energi Pratama 744.329.000 74.432.900.000 51,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.457.805.000 145.780.500.000 100,00
Saham dalam Portepel 4.373.415.000 437.341.500.000

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :
 

No. Jenis Ijin Keterangan
1. Surat Keterangan Domisili 

Perusahaan
Nomor: 45/27.1BU.1/31.75.03.1004/-071.562/e/2016
Berlaku sampai tanggal 26 Oktober 2021.

2. Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 09.04.1.46.19697
Berlaku sampai tanggal 29 Mei 2021.

3. NPWP Nomor: 01.312.187.6-062.000 
Terdaftar sejak tanggal 7 April 2008.

4. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 117/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2018
Terdaftar sejak tanggal 26 April 2018.

5. Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-01830/WJP.04/KP.1103/2008
(Telah terdaftar di tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak 
terhitung sejak tanggal 25 September 2008).

6. Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak

Nomor : PEM-01831/WJP.04/KP.1103/2008
(Telah dikukuhkan pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak 
terhitung sejak tanggal 25 September 2008).

7. Ijin Mendirikan Bangunan - IMB Perseroan
 Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengawas dan Penertiban 

Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 12675/IMB/2009 tanggal 
23 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan dan 
Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta, untuk penggunaan Kantor 
dan Hunian Perseroan yang terletak di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 02 RT. 009/
RW 009 Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 
dengan ketentuan IMB batal apabila belum dilaksanakan pekerjaan 
pembangunan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan IMB 
atau pekerjaan dimaksud masih dalam tahap persiapan.

- IMB di Bekasi
 Perseroan telah memiliki IMB Bangunan Gedung yang terletak di  

Kp. Sukamantri RT 004/RW 004, Desa Sukaraya, Kecamatan 
Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi
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No. Jenis Ijin Keterangan
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan

(UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL)

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 377/-1.774.151 tanggal 28 Juli 
2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi 
Jakarta Timur, dinyatakan bahwa penyusunan UKL-UPL Pembangunan dan 
Pengembangan Kantor dan Hunian Perseroan, maka sesuai dengan penilaian 
oleh Tim Penilai UKP-UPL Kota Administrasi Jakarta Timur atas dokumen UKL-
UPL dimaksud, dapat disampaikan hal-hal diantaranya sebagai berikut :
1. Bahwa sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 

86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengeloaan 
Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Keputusan 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 189 Tahun 2002 tentang Jenis 
Usaha/Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL di Provinsi DKI 
Jakarta, dokumen dimaksud merupakan persyaratan bagi penerbitan 
perizinan Daerah, yang wajib disusun dan dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pendelegasian Kewenangan Penilaian Dokumen UKL-UPL kepada 
Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup (KPLH) Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi, dan Keputusan Walikota Jakarta Timur Nomor 
34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen UKL-UPL 
Kota Administrasi Jakarta Timur.

3. Bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dipaparkan di 
dalam dokumen UKL-UPL tergolong kegiatan yang tidak berdampak 
penting dan/atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak 
pentingnya.

4. Sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Dokumen UKL-UPL Nomor : 07/
UKL-UPL/II/2009 pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 tentang Penilaian 
dokumen UKL-UPL Pembangunan Kantor dan Hunian Perseroan dan 
memperhatikan perbaikan yang disampaikan tanggal 23 Juli 2009, maka 
dokumen dinyatakan cukup lengkap dan dapat disetujui.

5. Sejak diterbitkannya hasil penilaian UKL-UPL pihak pemrakarsa Kegiatan 
diwajibkan melaporkan pelaksanaan / implementasi UKL-UPL secara 
berkala setiap 3 bulan kepada Walikota Jakarta Timur c.q. Kepala Kantor 
Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur, sampai dengan 
selesainya kegiatan pembangunan.

6. Pada masa kegiatan beroperasi, pihak pemrakarsa diwajibkan untuk 
melaporkan implementasi UKL-UPL secara berkala 6 bulan.

9. Penunjukkan Ahli Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Umum 

Nomor: KEP.477/NAKER-BINWASK3/II/2016
Tanggal 22 Februari 2016

10. Pengesahan Penggunaan 
Instalasi Penyalur Petir

Nomor: S.I.369/W.26-06/XII/K/L/2001
Tanggal 31 Desember 2001.

11. Izin Pemakaian / Pengesahan
Penggunaan Motor Diesel

Nomor: 5628 / 2007
Tanggal 27 Februari 2007

12. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga 
Listrik

Nomor: 27/21.6/31/1.824.15/2016
Tanggal 1 Agustus 2016

13. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan 
Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi 
(Kontraktor)

Nomor: 51/C.31/31.75/1.785.56/2019
Tanggal 7 Januari 2019

14. Angka Pengenal Importir
Umum (API–U)

Nomor: 090615721-P
Tanggal 12 Januari 2017

15. Nomor Identitas
Kepabean

Nomor: 01.012141
Terdaftar sejak tanggal 9 Maret 2012

16. Pengesahan Penggunaan
Instalasi Listrik di Tempat Kerja

Nomor: S.I.368/W.26-06/XII/K/L/2001
Tanggal 31 Desember 2001

17. Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) 
Vendor/Rekanan PT Pertamina

Nomor: 102066
Berlaku sampai tanggal 31 Desember 2099

18. Surat Penetapan Penanggung Jawab 
Teknik (“SP-PJT”)

Nomor: 9496/D/01/2017
Berlaku sampai tanggal 24 Agustus 2020
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No. Jenis Ijin Keterangan
19. Sertifikat Keahlian Tenaga Teknik Perseroan telah memiliki kompetensi dan kemampuan serta 

dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik 
Indonesia berdasarkan Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai berikut:
1. Nama : Ahmad Thamrin
 Nomor & Tanggal Sertifikat : 0871234 tanggal 24 Agustus 2017
 Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun sejak tanggal 24 Agustus 2017
2. Nama : Anton Setyo Pratowo
 Nomor & Tanggal Sertifikat : 0846142 tanggal 28 Juli 2017
 Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun sejak tanggal 28 Juli 2017
3. Nama : R. Aris Wiryawan
 Nomor & Tanggal Sertifikat : 0569677 tanggal 17 Mei 2016
 Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun sejak tanggal 17 Mei 2016 
4. Nama : Martinus Lase
 Nomor & Tanggal Sertifikat : 1006599 tanggal 12 Maret 2018
 Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun sejak tanggal 12 Maret 2018
5. Nama : Nursin
 Nomor & Tanggal Sertifikat : 1310242 tanggal 11 Februari 2019
 Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun sejak tanggal 11 Februari 2019 
6. Nama : Eni Hendriaty, S.T.
 Nomor & Tanggal Sertifikat : 0976484 tanggal 5 Maret 2018
  Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun sejak tanggal 5 Maret 2018

20. Sertifikat Badan Usaha Perseroan telah memiliki SBU yang dikeluarkan oleh PT. Anugerah Kualitas 
Lingkungan Madani Indonesia, dan dinyatakan memiliki kemampuan dan dapat 
melaksanakan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik di seluruh wilayah 
Republik Indonesia dengan jenis usaha Pembangunan dan Pemasangan 
Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi 
dalam sertifikat-sertifikat sebagai berikut :
1. Klasifikasi: Bidang Transmisi Tenaga Listrik
 Nomor : 548.1.2.211.B.1E.3175.F16
2. Klasifikasi: Bidang Transmisi Tenaga Listrik
 Nomor : 549.1.2.210.B.1E.3175.F16
3. Klasifikasi: Bidang Pembangkit Tenaga Listrik
 Nomor : 550.1.2.201.B.1E.3175.F16

21. Sertifikat Badan Usaha
Jasa Pelaksana Konstruksi

Perseroan telah memiliki SBUJPK yang dikeluarkan oleh Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan jenis usaha Jasa Pelaksana 
Konstruksi, dan dinyatakan memiliki kemampuan dan klasifikasi dan kualifikasi 
berdasarkan sertifikat-sertifikat sebagai berikut :
1. Klasifikasi : Bangunan Gedung
 Nomor : 0428545
2. Klasifikasi : Bangunan Sipil
 Nomor : 0428546
3. Klasifikasi : Instalasi Mekanikal dan Elektrikal
 Nomor : 0428547
4. Klasifikasi : Instalasi Mekanikal dan Elektrikal
 Nomor : 0675686

22. Sertifikat Kompetensi dan
Kualifikasi Perusahaan
Pemasokan Barang

Nomor: 1-0902-015-1100098S
Tanggal 9 Maret 2016

23. Sertifikat International
Organization of Standardization dan 
Occupational Health and Safety 
Management System

Berdasarkan Certificate of Registration yang dikeluarkan oleh Worldwide 
Quality Assurance Ltd., dinyatakan bahwa Perseroan mengoperasikan sistem 
manajemen yang sesuai dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Sistem Manajemen: ISO 9001:2015
 Nomor: QM 4606 
2. Sistem Manajemen: ISO 14001:2015
 Nomor: EMS 4607
3. Sistem Manajemen: OHSAS 18001:2007
 Nomor: HS 4608

24. Sertifikat Contractor
Safety Management System

Nomor: 019/S-CSMS/PGE600/2014-SO
Berlaku sampai tanggal 22 Agustus 2019

25. Sertifikat Best
Electrical Contractor Award

Perseroan memperoleh Pengakuan atas Prestasi Kontraktor Elektrikal Terbaik 
Indonesia di Manila, Filipina tanggal 18 November 2004 yang diterbitkan oleh 
ASEAN Federation of Electrical Engineering Contractors.

26. Sertifikat Keanggotan Perseroan telah terdaftar dalam organisasi/asosiasi sebagai berikut :
1. Asosiasi Kontraktor Indonesia
 Nomor: 074/AB/I/79 berlaku sampai dengan 31 Desember 2019
2. Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia
 Nomor: 0216/01/B/2018 berlaku sampai dengan 31 Desember 2018
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No. Jenis Ijin Keterangan
27 Sertifikat SMK3 Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja berdasarkan Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Menteri 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dengan Hasil Pencapaian 80,72% 
untuk kategori lanjutan, yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 
dikeluarkan

28. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor: 13350.46599.20190214.0-001
Berlaku sampai tanggal 26 Februari 2020

29. Peraturan Perusahaan Perseroan Nomor: 228/PP/B/V/ST/2018
Berlaku sampai tanggal 21 Mei 2020

30. Kepesertaan Dalam Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
(“BPJS”) Ketenagakerjaan dan BPJS 
Kesehatan

Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 
Nomor: 90FJ5006 tanggal 16 Maret 2018 

Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 
Nomor: 01133320 tanggal 5 Maret 2018

31. Nomor Induk Berusaha (”NIB”) Nomor: 8120013261203
Tertanggal 10 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Republik Indonesia c.q. 
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

1. Perjanjian Kerjasama 

No No. Perjanjian Para Pihak Hubungan Afiliasi Objek Perjanjian Jangka 
Waktu

1 No. KME-001/
AGR/01/I-19 tertanggal 
2 Januari 2019

Perseroan dengan 
Koperasi Meta Epsi 
(“KME”)

Anggota KME 
merupakan karyawan 
Perseroan

Pelayanan yang diberikan 
KME kepada Perseroan untuk 
mengelola gedung kantor 
Perseroan dalam bentuk:
1) Services dan Maintenance

a) Services / Pelayanan:
b) Maintenance Gedung

2) Pengelolaan:
.

1 April 2019

2. Perjanjian Sewa Menyewa/Lease Agreement

Sehubungan dengan kepemilikan Gedung Perseroan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta, sampai 
dengan saat ini Perseroan telah menyewakan area/unit dalam Gedung Perseroan antara lain kepada:

No Perjanjian Sewa Penyewa Hubungan 
Afiliasi Jangka Waktu Lokasi dan Area 

Sewa Keterangan

1 No. 001/PK/ME-AA/
III/2018 tanggal 1 Maret 
2018

PT. Andira Agro 
Tbk (“AA”)

Perusahaan 
Sepengendali

28 Februari 2021 Gedung Sewa 
menyewa ruangan 
yang terletak di 
Gedung Meta Epsi 
di Jl. D.I. Panjaitan 
Kav. 2, Jakarta, 
yang luasnya 
kurang lebih 34 m2.
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4. Perjanjian Pekerjaan Borongan
 

No No. Perjanjian Para Pihak Hubungan Afiliasi Objek Perjanjian Jangka 
Waktu Nilai Perjanjian

1 No. 7968/PPEB-
ME/XII/2018 
tanggal
20 Desember 2018

Perseroan 
dengan PT 
Pancaprima 
Ekabrothers

Ibu Anne Patricia 
Direktur Utama di 
PT Pancaprima

Pelaksanaan pekerjaan
pembangunan pabrik 
garment milik PT 
Pancaprima Ekabrothers 
oleh Perseroan di  
Jl. Raya Siliwangi Km 1  
No. 178A, Kel. Alamjaya, 
Kec. Jatiuwung, Tangerang.

20 Desember 
2018 – 14 
April 2019

Rp 6.521.900.000

Catatan:
Setiap Perjanjian Afiliasi ini telah dilakukan dengan syarat dan kondisi secara wajar, dimana jangka waktu perjanjian, nilai 
transaksi dan tingkat bunga yang dikenakan merupakan hal yang berlaku umum. Perjanjian - perjanjian tersebut akan berlanjut 
setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Perseroan akan tetap menjaga kewajaran atas 
jangka waktu, nilai transaksi dan tingkat bunga pada setiap transaksi yang dilakukan.

E. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak ketiga

1. Perjanjian Konsorsium untuk Package 8 of Scattered Transmissions and Substations Project

Perjanjian Konsorsium Untuk Proyek Paket 8 Dari Scattered Transmissions dan Substations tanggal 
22 Juni 2010, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan PT Japan AE 
Power Systems Indonesia, yang telah dilegalisasi oleh Esta Ririn Sandraningrum, S.H., Notaris di Depok 
pada tanggal 22 Juni 2010 dengan No. 002/Reg/VI/2010 (“Perjanjian Konsorsium Paket 8”). Perseroan, 
PT Japan AE Power Systems Indonesia (“Japan AE”), dan Marubeni Corporation (“Marubeni”) untuk 
selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak Konsorsium Paket 8.” Selanjutnya, Perjanjian Konsorsium 
tersebut di atas dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Para Pihak Konsorsium Paket 8 mengesahkan Perjanjian Konsorsium Paket 8 yang 
diserahkan kepada grup Para Pihak Konsorsium Paket 8.

b. Bahwa Para Pihak Konsorsium Paket 8 telah menunjuk Japan AE sebagai Leader Konsorsium 
untuk tujuan penawaran Proyek Scattered Transmissions and Substations Package 8: 150 kV Gas 
Insulated Swicthgear untuk Daan Mogot dan Semanggi Barat. (“Paket 8”)

c. Bahwa Para Pihak Konsorsium Paket 8 memberikan wewenang kepada pihak-pihak yang terdaftar 
dalam surat kuasa untuk bertindak sebagai perwakilan pemberi penawaran untuk dan atas nama 
grup Para Pihak Konsorsium Paket 8.

d. Bahwa Para Pihak Konsorsium Paket 8 akan bertanggung jawab secara bersama-sama dan 
masing-masing untuk pelaksanaan kontrak Paket 8.

e. Bahwa Perjanjian Konsorsium Paket 8 adalah suatu asosiasi yang dibentuk untuk tujuan 
pelaksanaan Paket 8.

f. Bahwa jika PT PLN (Persero) menerima penawaran Perjanjian Konsorsium Paket 8, maka 
komposisi dan susunan tidak boleh diubah sampai penyelesaian kontrak Paket 8 tanpa persetujuan 
sebelumnya dari PT PLN (Persero).

Catatan:
Perjanjian Konsorsium Paket 8 berlaku efektif sejak tanggal surat efektif dari PT PLN (Persero).
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2. Perjanjian Scattered Transmissions and Substations Package 8 Project: 150 kV Gas Insulated 
Swicthgear (“GIS”) for Daan Mogot and Semanggi Barat 

Perjanjian Scattered Transmissions and Substations for Package 8 Project: 150 kV Gas Insulated 
Swicthgear for Daan Mogot and Semanggi Barat No. 442.PJ/041/DIR/2011 tanggal 23 November 
2011, dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan selaku salah satu Kontraktor/Anggota dalam 
Perjanjian Konsorsium Paket 8, dengan PLN selaku Employer/Pemilik Proyek, serta juga termasuk 
namun tidak terbatas pada: (i) Contract Discussion Agreement for Scattered Transmissions and 
Substations for Package 8 Project: 150 kV Gas Insulated Swicthgear for Daan Mogot and Semanggi 
Barat (“CDA”); (ii) Special Conditions of Contract (“SCC”); (iii) General Condition of Contract (“GCC”); 
(iv) Amendment No. A.01/2015 tertanggal 3 Maret 2015 (“Amendment No. A.01”); (v) Amendment  
No. A.03/2017 tertanggal 16 Juni 2017 (“Amendment No. A.03”); dan (vi) korespondensi terkait, untuk 
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai (“Perjanjian Paket 8”), yang mengatur hal-hal 
sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Objek Perjanjian Paket 8 adalah Proyek Scattered Transmissions and Substations for Package 8: 150 
kV Gas Insulated Swicthgear for Daan Mogot and Semanggi Barat, selanjutnya disebut (“Fasilitas”).

Jangka Waktu Perjanjian
- Berdasarkan Pasal 4 Amendment No. A.01, ketentuan Pasal 3 CDA dan Pasal 9 CDA mengenai 

Effective Date diubah sehingga Tanggal Efektif yang digunakan untuk menentukan periode hingga 
waktu penyelesaian akan dihitung dari tanggal dimana seluruh persyaratan berikut terpenuni :

a) Perjanjian Kontrak telah ditandatangani untuk dan atas nama PLN dan Para Pihak Konsorsium 
Paket 8 (Kontraktor).

b) Kontraktor telah menyerahkan Performance Security (Jaminan Pelaksanaan) dan Advance 
Payment Security (Jaminan Uang Muka) kepada PLN.

c) PLN telah melakukan pembayaran kepada Kontraktor sejumlah 15% dari nilai kontrak sebagai 
Advance Payment (Uang Muka).

d) Amendment No. A.01 telah ditandatangani oleh PLN dan Kontraktor.

- Berdasarkan Surat No. 0606/KON/02.04/DIVKONJAR/2015 tertanggal 13 Mei 2015 yang 
dikeluarkan oleh PLN, bahwa persyaratan penentuan Tanggal Efektif telah terpenuhi sebagaimana 
kondisi berikut :

a) CDA telah ditandatangani oleh dan untuk atas nama PLN dan Kontraktor pada tanggal  
23 November 2011.

b) Kontraktor telah menyerahkan Performance Security (Jaminan Pelaksanaan) dan Advance 
Payment Security (Jaminan Uang Muka) kepada PLN.

c) Amendment No. A.01 telah ditandatangani oleh dan untuk atas nama PLN dan Kontraktor 
pada tanggal 3 Maret 2015.

d) PLN telah melakukan pembayaran kepada Kontraktor sejumlah 15% dari nilai kontrak sebagai 
Advance Payment (Uang Muka) terhadap jumlah yang setara dengan Advence Payment 
Security (Jaminan Uang Muka), sebagaimana telah dikonfirmasi dalam Surat No. KE5-
HMMC(MC)-PLN-0006 tertanggal 4 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kontraktor Para Pihak 
Konsorsium Paket 8.

- Dari beberapa tanggal pemenuhan persyaratan tersebut, maka Tanggal Efektif Perjanjian Paket 8 
adalah tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan tersebut, yaitu tanggal 4 Mei 2015.

- Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 3 Amendment No. A.03 bahwa waktu penyelesaian kontrak adalah 
37 (tiga puluh tujuh) bulan dari Tanggal Efektif (4 Mei 2015) dari Perjanjian Paket 8 sampai dengan 
penerbitan Sertifikat Penyelesaian, atau tanggal penyelesaian 4 Juni 2018.
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Nilai Kontrak

- PLN dengan ini setuju untuk membayar kepada Kontraktor untuk nilai kontrak dengan pertimbangan 
kinerja kontraktor atas kewajibannya dalam Perjanjian Paket 8, termasuk PPN merupakan jumlah 
keseluruhan dari nilai kontrak, sebagai berikut :

 USD 19,517,644.30 (sembilan belas juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh empat 
tiga puluh sen Dollar Amerika Serikat)

 Rp. 143.451.962.354,- (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan 
ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat Rupiah)

Hak dan Kewajiban Kontraktor

- Kontraktor harus merancang, membuat (termasuk pembelian dan/atau subkontrak terkait), 
memasang dan melengkapi fasilitas dengan hati-hati dan ketekunan sesuai dengan Perjanjian 
Paket 8.

- Kontraktor mengkonfirmasikan bahwa telah menandatangani Perjanjian Paket 8 berdasarkan 
pemeriksaan yang tepat terhadap data yang berkaitan dengan fasilitas (termasuk data mengenai 
boring test) yang diberikan oleh PLN. Dan berdasarkan informasi yang dapat diperoleh Kontraktor 
dari inspeksi visual situs (jika akses tersedia) dan data lainnya yang tersedia untuk informasi 
yang berkaitan dengan Fasilitas pada tanggal dua puluh delapan (28) hari sebelum penyerahan 
penawaran. Kontraktor mengakui bahwa setiap kegagalan yang diketahuinya dengan semua 
data dan informasi tersebut tidak akan membebaskan tanggung jawabnya untuk memperkirakan 
kesulitan atau biaya dengan benar dalam melaksanakan Fasilitas dengan sukses.

- Kontraktor harus memperoleh semua izin, persetujuan dan / atau lisensi atas namanya dari semua 
otoritas pemerintah daerah, negara bagian atau pemerintah pusat atau pelayanan jasa publik yang 
berwenang di negara tempat lokasi tersebut berada pada lokasi yang diperlukan untuk pelaksanaan 
Perjanjian Paket 8, termasuk, namun tidak terbatas pada, visa untuk peralatan kontraktor dan 
subkontraktor. Kontraktor harus memperoleh semua izin, persetujuan dan/atau lisensi lain yang 
tidak menjadi tanggung jawab PLN dan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Paket 8.

- Kontraktor harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat 
Fasilitas dipasang dan layanan pemasangan dilakukan. Peraturan perundang-undangan tersebut 
meliputi semua peraturan perundang-undangan lokal, negara bagian, nasional atau peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Paket 8 dan yang 
mengikat Kontraktor. Kontraktor harus mengganti kerugian dan membebaskan PLN dari dan 
terhadap setiap dan semua kewajiban, kerusakan, klaim, denda, penalti dan biaya apapun yang 
timbul atau akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut oleh Kontraktor atau 
personilnya, termasuk subkontraktor dan personil, namun tanpa mengurangi kewajiban/tanggung 
jawab PLN dalam Perjanjian Paket 8. 

- Kecuali dalam kasus kelalaian kriminal atau kesalahan yang disengaja, Kontraktor tidak bertanggung 
jawab kepada PLN, baik dalam kontrak, tort atau sebaliknya, untuk konsekuensi kerugian atau 
kerusakan tidak langsung, kehilangan penggunaan, kehilangan produksi, atau kehilangan 
keuntungan atau biaya bunga, dengan ketentuan pengecualian tersebut berlaku atas kewajiban 
Kontraktor untuk membayar ganti rugi ke PLN. 

Hak dan Kewajiban PLN

- PLN harus memastikan keakuratan semua informasi dan/atau data yang akan diberikan oleh PLN 
seperti yang dijelaskan dalam lampiran (lingkup kerja dan pasokan dari PLN) sesuai Perjanjian 
Paket 8, kecuali jika telah dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian Paket 8.
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- PLN bertanggung jawab untuk memperoleh dan memberikan penguasaan secara hukum dan fisik 
atas lokasi Fasilitas, dan akses ke semua area lain yang diperlukan secara wajar untuk pelaksanaan 
Perjanjian Paket 8 yang benar, termasuk semua hak yang diperlukan, seperti yang ditentukan 
dalam lampiran yang sesuai (lingkup pekerjaan dan pasokan oleh PLN) dengan Perjanjian Paket 
8. PLN harus memberikan hak penuh dan menyetujui semua hak akses pada atau sebelum tanggal 
yang ditentukan dalam lampiran tersebut.

- PLN harus memperoleh dan membayar semua izin, persetujuan dan/atau lisensi dari otoritas 
pemerintah daerah, negara bagian, atau pemerintah pusat atau pelayanan jasa publik yang 
berwenang di negara tempat lokasi tersebut berada. dimana otoritas atau kewenangan tersebut 
mengharuskan PLN untuk mendapatkan izin, persetujuan, dan/atau lisensi dalam atas nama 
PLN, yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Paket 8 (termasuk persyaratan yang harus 
dibayar oleh Kontraktor dan PLN dari kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Paket 8), 
dan ditentukan dalam lampiran yang sesuai (lingkup pekerjaan dan pasokan oleh PLN) terhadap 
Perjanjian Paket 8.

- Jika diminta oleh Kontraktor, PLN harus mengunakan usaha terbaiknya untuk membantu Kontraktor 
mendapatkan secara tepat waktu dan secepatnya semua izin, persetujuan dan/atau lisensi yang 
diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Paket 8 dari semua otoritas pemerintah daerah, negara 
bagian atau pemerintah pusat atau pelayanan jasa publik yang berwenang, dimana otoritas atau 
kewenangan tersebut mengharuskan Kontraktor atau Subkontraktor atau personil dari Kontraktor 
atau Subkontraktor, seperti yang mungkin terjadi, untuk mendapatkan hal-hal tersebut.

- Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Paket 8 atau disetujui oleh PLN dan Kontraktor, PLN 
harus menyediakan personil pemeliharaan dan operasi yang berkualitas dengan memadai; harus 
memasok dan menyediakan semua bahan baku, utilitas, pelumas, bahan kimia, katalis, bahan 
dan fasilitas lainnya; dan harus melakukan semua pekerjaan dan layanan apapun, termasuk yang 
diminta oleh kontraktor untuk melaksanakan pengujian Pre-Commissioning, Commissioning, dan 
Guarantee dengan benar, semuanya sesuai dengan ketentuan lampiran (lingkup pekerjaan dan 
pasokan oleh PLN) terhadap Perjanjian Paket 8 pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam 
program yang diberikan oleh kontraktor dalam Perjanjian Paket 8 dan dengan cara yang ditetapkan 
atau sebagaimana disepakati oleh PLN dan kontraktor.

- PLN bertanggung jawab atas kelanjutan pengoperasian fasilitas setelah selesai, dan bertanggung 
jawab untuk memfasilitasi uji Guarantee untuk fasilitas. semua biaya dan pengeluaran yang 
terkait dengan kinerja kewajiban berdasarkan Perjanjian Paket 8 adalah milik PLN, kecuali yang 
dikeluarkan oleh kontraktor sehubungan dengan kinerja untuk pengujian Guarantee.

- PLN dapat masuk ke lokasi, mengeluarkan kontraktor, dan melengkapi Fasilitas itu sendiri atau 
dengan mempekerjakan pihak ketiga manapun. PLN dapat, dengan mengesampingkan hak 
kontraktor yang sama, mengambil alih dan menggunakan dengan pembayaran tarif sewa yang 
adil ke kontraktor, dengan semua biaya perawatan ke rekening PLN dan dengan pembebasan 
oleh PLN untuk semua pertanggungjawaban termasuk kerusakan atau cedera pada orang-orang 
yang timbul dari penggunaan peralatan tersebut oleh PLN, peralatan kontraktor yang dimiliki oleh 
kontraktor dan di lokasi sehubungan dengan Fasilitas tersebut untuk jangka waktu yang wajar 
seperti yang dianggap PLN sebagai sarana untuk penyediaan dan pemasangan Fasilitas.

Catatan:
Perseroan telah memberikan jaminan pelaksanaan kepada PLN untuk pekerjaan sesuai Perjanjian Paket 8 berdasarkan:
i. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor: 272/BG-PLK/42/IX/2018 tanggal 10 September 2018, yang diterbitkan oleh  

PT Bank Bukopin Tbk. dengan nilai sebesar Rp. 1.026.115.621,- (satu miliar dua puluh enam juta seratus lima belas ribu 
enam ratus dua puluh satu Rupiah), yang berlaku efektif sejak tanggal 16 Juni 2017 dan akan berakhir pada tanggal 4 
Desember 2019;

ii. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor: 273/BG-PLK/42/IX/2018 tanggal 10 September 2018, yang diterbitkan oleh  
PT Bank Bukopin Tbk. dengan nilai sebesar Rp. 2.818.559.360,- (dua miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus lima 
puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh Rupiah), yang berlaku efektif sejak tanggal 10 September 2018 dan akan berakhir 
pada tanggal 4 Desember 2019; dan

iii. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor: 274/BG-PLK/42/IX/2018 tanggal 10 September 2018, yang diterbitkan oleh  
PT Bank Bukopin Tbk. dengan nilai sebesar USD 25,252 (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua Dollar Amerika 
Serikat), yang berlaku efektif sejak tanggal 10 September 2018 dan akan berakhir pada tanggal 4 Desember 2019.
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- Terkait jangka waktu penyelesaian kontrak untuk pekerjaan sesuai Perjanjian Paket 8, berdasarkan 
Minutes of Meeting tertanggal 19 Juli 2018 yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan  
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat, telah 
disepakati bersama bahwa perpanjangan penyelesaian kontrak adalah sampai dengan tanggal  
31 Desember 2018.

3. Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT Buanareksa Binaperkasa

Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) No. 003/KSO/ME-BB/XII/17 tanggal 6 Desember 
2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Buanareksa 
Binaperkasa (“BB”) (“Perjanjian KSO Perseroan-BB”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Obyek Perjanjian

Obyek Perjanjian KSO Perseroan-BB adalah kesepakatan Perseroan dan BB untuk menjalin kemitraan 
dalam bentuk kerjasama operasi (KSO) dengan nama: KSO Meta Epsi-Buanareksa pada proses 
pelelangan hingga pelaksanaan proyek-proyek dilingkungan PLN dan Pertamina dimana Perseroan 
berkedudukan selaku leader dan BB selaku anggota KSO Meta Epsi-Buanareksa.

Tugas dan Tanggung Jawab Perseroan dan BB

- Perseroan dan BB sepakat untuk secara bersama-sama melakukan tugas dan tanggung jawab 
untuk mempersiapkan administrasi dokumen-dokumen Perseroan dan BB pada saat proses lelang 
hingga pelaksanaan proyek selesai.

- Perseroan dan BB sepakat untuk menetapkan dalam suatu kesepakatan tersendiri:
i. tugas dan tanggung jawab terkait pembiayaan dan pelaksanaan proyek;
ii. kegiatan pendanaan/pengelolaan cash flow dan penerimaan pembayaran terkait pelaksanaan 

proyek;
iii. terkait pembagian hasil usaha/fee antara Perseroan dan BB.

Lain-Lain

- Apabila timbul perselisihan antara Perseroan dan BB, maka akan diselesaikan dengan cara 
musyawarah kekeluargaan sehingga dicapai kata mufakat.

- Dalam hal kata mufakat tidak tercapai, maka Perseroan dan BB sepakat untuk menyelesaikannya 
melalui Badan Arbitase Nasional Indonesia.

Catatan:
Jangka waktu diatur dalam perjanjian terpisah pada masing-masing proyek yang dikerjakan bersama.

4. Perjanjian Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV PLTMG Senayan

Perjanjian Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV PLTMG Senayan No. 0135.PJ/KON.02.04/UIP 
JBB/2017 tanggal 26 September 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara 
Perseroan selaku ketua Kerja Sama Operasi (‘KSO”) bertindak untuk dan atas nama KSO Perseroan-
BB, dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat 
(“PLN UIP-JBB”) selaku Pemilik Proyek, serta juga termasuk namun tidak terbatas pada Kesepakatan 
Diskusi Kontrak tertanggal 6 September 2017, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai 
(“Perjanjian GIS Senayan”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

PLN UIP-JBB memberi tugas kepada Perseroan dan Perseroan menyetujui dan menerima tugas untuk 
melaksanakan: Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV PLTMG Senayan dengan baik dan bertanggung 
jawab.
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Jangka Waktu Perjanjian

- Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV PLTMG Senayan seluruhnya sudah harus diserahkan oleh 
Perseroan kepada PLN UIP-JBB dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender 
sejak kontrak efektif.

- Perjanjian GIS Senayan dinyatakan efektif sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (“SPMK”) 
No. 9214/KON.02.04/UIP JBB/ 2017 tanggal 22 November 2017 diterbitkan oleh PLN UIP-JBB, 
diterangkan bahwa tanggal mulai kerja Perjanjian GIS Senayan adalah 22 November 2017. 

Biaya Pemborongan Pekerjaan

- PLN UIP-JBB dan Perseroan sepakat bahwa biaya pemborongan pekerjaan dalam Perjanjian GIS 
Senayan adalah sistem kontrak Harga Satuan (Unit Price), termasuk PPN 10% (sepuluh persen) 
serta pajak-pajak, keuntungan, resiko dan pembayaran wajib lainnya menurut ketetapan/peraturan 
yang resmi dan sah adalah sebesar Rp. 128.150.552.518,- (seratus dua puluh delapan miliar 
seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan belas Rupiah).

Hak dan Kewajiban Perseroan 

- Perseroan bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul di tempat Pekerjaan Perjanjian 
GIS Senayan sebagai akibat dari orang-orang yang dipekerjakan oleh Perseroan.

- Perseroan diwajibkan menggunakan asuransi All Risk termasuk ganti rugi pihak ketiga ataupun 
pihak lain untuk semua kerugian/kerusakan serta akibat pelaksanaan Pekerjan Perjanjian GIS 
Senayan. Untuk keperluan asuransi Perseroan harus menggunakan Perusahaan Asuransi Nasional 
dan asuransi tersebut berlaku mulai pelaksanaan Pekerjaan sampai selesainya Pekerjaan. Apabila 
terjadi perubahan/perpanjangan waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menyesuaikan masa berlaku 
Polis Asuransi tersebut.

- Perseroan akan melakukan Pekerjaan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari 
kalender terhitung sejak dilakukannya Penyerahan Pertama/Taking Over Certificate.

- Perseroan dapat mengajukan klaim dan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
jika ada yang tidak dipenuhi.

- Penyerahan atas Pekerjaan Perjanjian GIS Senayan oleh Perseroan kepada PLN UIP-JBB 
dilakukan dalam 2 (dua) tahap :

a) Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama/Taking Over Certificate dilakukan apabila prestasi 
Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) serta dapat diterima dengan baik oleh PLN 
UIP-JBB selanjutnya PLN UIP-JBB akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama/
Taking Over.

b) Penyerahan Pekerjaan Tahap Kedua/Final Acceptance Certificate dilakukan apabila Masa 
Pemeliharaan telah berakhir dan Perseroan telah melaksanakan semua kewajiban dengan 
baik termasuk telah menyerahkan 5 (lima) set gambar sesuai pelaksanaan (as built drawing) 
yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Penyerahan dokumen as built drawing dalam bentuk 
Hardcopy dan Softcopy (USB Flash Disk).

- Perseroan bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja dan sesuai dengan 
SE Direksi No. 002.E/DIR/2014 tanggal 15 Februari 2014 perihal klausul safety dalam Kontrak-
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, dan Surat KDIV K3L No. 0072/KLH.00.01/K3L/2016 tanggal 
7 Maret 2016 perihal klausul K2/K3 pada Kontrak Perjanjian Barang dan Jasa, maka Perseroan 
wajib:
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a) Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja

1) Pencegahan Kondisi Berbahaya (unsafe condition)

 Perseroan wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya 
(unsafe condition) pada tempat-tempat kerja, antara lain:
• Mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan 

PT. PLN (Persero).
• Memiliki dan menerapkan Standing Operation Procedure (SOP) untuk setiap 

pekerjaan.
• Menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada 

pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
• Melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko (IBPPR) 

pada tempat kerja yang berpotensi bahaya.
• Membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja (working permit) pada setiap 

melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
• Melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada 

pekerjaan yang bepotensi.

2) Pencegahan Tindakan Berbahaya (unsafe action)

 Perseroan wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (unsafe 
action) dari Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan, antara lain:
• Menunjukkan dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki 

kompetensi di bidang pekerjaannya.
• Memasang LOTO (Lock Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang 

berpotensi bahaya.
• Menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan 

yang berpotensi bahaya.
• Melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan 

bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.
• Memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksanaan 

Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang 
berpotensi bahaya.

3) Sertifikasi/Pendidikan dan Pelatihan,
 Perseroan wajib:

• Melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan 
dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.

• Memiliki Tenaga Kerja Ahli K3 yang bersertifikat kompetensi.
• Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana 

Pekerjaan dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.

b) Perseroan wajib menerapkan Jamsostek.

- Perseroan dapat diberikan uang muka maksimum 15% (lima belas) persen dari Biaya 
Pemborongan Pekerjaan atau 15% x Rp. 128.150.552.518,- = Rp. 19.222.582.878,- 
(sembilan belas miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu 
delapan ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setelah Perjanjian GIS Senayan ditandatangani 
oleh PLN UIP-JBB dan Perseroan dengan ketentuan Perseroan harus menyerahkan 
Surat Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan 
rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia dan bukan yang diterbitkan oleh 
Perusahaan Asuransi, sebesar uang muka tersebut di atas. 

- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian GIS Senayan oleh pemerintah pusat maupun 
daerah dipungut pajak-pajak atau pungutan-pungutan lainnya selain PPN, maka semua 
pajak atau pungutan-pungutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.
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Hak dan Kewajiban PLN UIP-JBB

- PLN UIP-JBB akan membayar kepada Perseroan Biaya Pemborongan Pekerjaan Perjanjian GIS 
Senayan secara bertahap sesuai progress/permintaan dari Perseroan dan menurut prosedur/
ketentuan yang berlaku.

- PLN UIP-JBB dapat mengajukan klaim dan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, jika ada yang tidak dipenuhi.

Catatan:
- Pekerjaan Perjanjian GIS Senayan telah ditetapkan jaminan pelaksanaan berdasarkan Garansi Bank sebagai Jaminan 

Pelaksanaan No. 112/BG-PLK/44/IX/2017 tanggal 26 September 2017, yang diterbitkan oleh PT Bank Bukopin, Tbk. 
dengan sejumlah uang sebesar Rp. 6.407.582.000,- (enam miliar empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu 
Rupiah), serta berlaku sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan 24 April 2019.

- Terkait jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan GIS kV PLTMG Senayan, berdasarkan Risalah Rapat tertanggal 
26 Oktober 2018 yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat 1, Unit 
Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat, PT PLN (Persero) (“PLN UPP JJBB 1”), dinyatakan bahwa PLN UPP JJBB 1 akan 
merekomendasikan kepada PLN UIP-JBB perpanjangan waktu selama 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hari atau 
sampai dengan tanggal 12 September 2019 berdasarkan hasil evaluasi. Walaupun demikian, berdasarkan Surat Pernyataan 
Direksi Perseroan dinyatakan bahwa meskipun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan GIS 150 kV PLTMG Senayan masih 
dalam proses perpanjangan waktu, sampai saat ini Perseroan masih melaksanakan pekerjaan pembangunan GIS 150 kV 
PLTMG Senayan tersebut.

5. Perjanjian Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Jatirangon III/Jatiasih

Perjanjian Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Jatirangon III/Jatiasih No. 0178.PJ/KON.02.04/
UIP JBB/2017 tanggal 13 Desember 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan 
antara Perseroan selaku ketua KSO bertindak untuk dan atas nama KSO Perseroan-BB, dengan  
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (“PLN UIP-JBB”) 
selaku Pemilik Proyek, serta juga termasuk namun tidak terbatas pada Kesepakatan Diskusi Kontrak 
tertanggal 12 Desember 2017, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai (“Perjanjian 
GIS Jatiasih”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

PLN UIP-JBB memberi tugas kepada Perseroan dan Perseroan menyetujui dan menerima tugas 
untuk melaksanakan: Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Jatirangon III/Jatiasih dengan baik dan 
bertanggung jawab.

Jangka Waktu Perjanjian

- Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Jatirangon III/Jatiasih seluruhnya sudah harus diserahkan 
oleh Perseroan kepada PLN UIP-JBB dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari 
kalender sejak kontrak efektif.

- Perjanjian GIS Jatiasih dinyatakan efektif setelah :

a) Buku Perjanjian ditandatangani;
b) Pembayaran uang muka;
c) Surat Perintah Mulai Kerja.

Biaya Pemborongan Pekerjaan

- PLN UIP-JBB dan Perseroan sepakat bahwa Biaya Pemborongan Pekerjaan dalam Perjanjian GIS 
Jatiasih adalah sistem kontrak Harga Satuan (Unit Price), termasuk PPN 10% (sepuluh persen) 
serta pajak-pajak, keuntungan, resiko dan pembayaran wajib lainnya menurut ketetapan/peraturan 
yang resmi dan sah adalah sebesar Rp. 73.457.575.533,- (tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima 
puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga Rupiah).
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Hak dan Kewajiban Perseroan 

- Perseroan bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul di tempat Pekerjaan Perjanjian 
GIS Jatiasih sebagai akibat dari orang-orang yang dipekerjakan oleh Perseroan.

- Perseroan diwajibkan menggunakan asuransi All Risk termasuk ganti rugi pihak ketiga ataupun 
pihak lain untuk semua kerugian/kerusakan serta akibat pelaksanaan Pekerjan Perjanjian GIS 
Jatiasih. Untuk keperluan asuransi Perseroan harus menggunakan Perusahaan Asuransi Nasional 
dan asuransi tersebut berlaku mulai pelaksanaan Pekerjaan sampai selesainya Pekerjaan. Apabila 
terjadi perubahan/perpanjangan waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menyesuaikan masa berlaku 
Polis Asuransi tersebut.

- Perseroan akan melakukan Pekerjaan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari 
kalender terhitung sejak dilakukannya Penyerahan Pertama/Taking Over Certificate.

- Perseroan dapat mengajukan klaim dan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
jika ada yang tidak dipenuhi.

- Penyerahan atas Pekerjaan Perjanjian GIS Jatiasih oleh Perseroan kepada PLN UIP-JBB dilakukan 
dalam 2 (dua) tahap :

a) Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama/Taking Over Certificate dilakukan apabila prestasi 
Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) serta dapat diterima dengan baik oleh PLN 
UIP-JBB selanjutnya PLN UIP-JBB akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama/
Taking Over.

b) Penyerahan Pekerjaan Tahap Kedua/Final Acceptance Certificate dilakukan apabila Masa 
Pemeliharaan telah berakhir dan Perseroan telah melaksanakan semua kewajiban dengan 
baik termasuk telah menyerahkan 5 (lima) set gambar sesuai pelaksanaan (as built drawing) 
yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Penyerahan dokumen as built drawing dalam bentuk 
Hardcopy dan Softcopy (USB Flash Disk).

- Perseroan bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja dan sesuai dengan 
SE Direksi No. 002.E/DIR/2014 tanggal 15 Februari 2014 perihal klausul safety dalam Kontrak-
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, dan Surat KDIV K3L No. 0072/KLH.00.01/K3L/2016 tanggal 
7 Maret 2016 perihal klausul K2/K3 pada Kontrak Perjanjian Barang dan Jasa, maka Perseroan 
wajib:
a) Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja

1) Pencegahan Kondisi Berbahaya (unsafe condition)

 Perseroan wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya 
(unsafe condition) pada tempat-tempat kerja, antara lain:
• Mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan 

PT. PLN (Persero).
• Memiliki dan menerapkan Standing Operation Procedure (SOP) untuk setiap 

pekerjaan.
• Menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada 

pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
• Melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko (IBPPR) 

pada tempat kerja yang berpotensi bahaya.
• Membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja (working permit) pada setiap 

melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
• Melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada 

pekerjaan yang bepotensi.
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2) Pencegahan Tindakan Berbahaya (unsafe action)

 Perseroan wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (unsafe 
action) dari Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan, antara lain:
• Menunjukkan dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki 

kompetensi di bidang pekerjaannya.
• Memasang LOTO (Lock Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang 

berpotensi bahaya.
• Menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan 

yang berpotensi bahaya.
• Melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan 

bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.
• Memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksanaan 

Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang 
berpotensi bahaya.

3) Sertifikasi/Pendidikan dan Pelatihan,

 Perseroan wajib:
• Melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan 

dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
• Memiliki Tenaga Kerja Ahli K3 yang bersertifikat kompetensi.
• Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana 

Pekerjaan dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.

b) Perseroan wajib menerapkan Jamsostek.
- Perseroan dapat diberikan uang muka maksimum 15% (lima belas) persen dari Biaya 

Pemborongan Pekerjaan atau 15% x Rp. 128.150.552.518,- = Rp. 19.222.582.878,- 
(sembilan belas miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu 
delapan ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setelah Perjanjian GIS Jatiasih ditandatangani 
oleh PLN UIP-JBB dan Perseroan dengan ketentuan Perseroan harus menyerahkan 
Surat Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan 
rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia dan bukan yang diterbitkan oleh 
Perusahaan Asuransi, sebesar uang muka tersebut di atas. 

- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian GIS Jatiasih oleh pemerintah pusat maupun 
daerah dipungut pajak-pajak atau pungutan-pungutan lainnya selain PPN, maka semua 
pajak atau pungutan-pungutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.

Hak dan Kewajiban PLN UIP-JBB

- PLN UIP-JBB akan membayar kepada Perseroan Biaya Pemborongan Pekerjaan Perjanjian 
GIS Jatiasih secara bertahap sesuai progress/permintaan dari Perseroan dan menurut prosedur/
ketentuan yang berlaku.

- PLN UIP-JBB dapat mengajukan klaim dan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, jika ada yang tidak dipenuhi.

Catatan:
- Pekerjaan Perjanjian GIS Jatiasih telah ditetapkan jaminan pelaksanaan berdasarkan Garansi Bank sebagai Jaminan 

Pelaksanaan No. 145/BG/PK.01.01/C.8/2017 tanggal 13 Desember 2017, yang diterbitkan oleh Bank Bengkulu dengan 
sejumlah uang sebesar Rp. 3.673.000.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah), serta berlaku sejak tanggal 
13 Desember 2017 sampai dengan 25 Juli 2019.

- Sampai saat ini belum memperoleh surat efektif dari PLN
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6. Perjanjian Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Pondok Kelapa II

Perjanjian Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Pondok Kelapa II No. 0179.PJ/KON.02.04/UIP 
JBB/2017 tanggal 13 Desember 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan 
antara Perseroan selaku ketua KSO bertindak untuk dan atas nama KSO Perseroan-BB, dengan  
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (“PLN UIP-JBB”) 
selaku Pemilik Proyek, serta juga termasuk namun tidak terbatas pada Kesepakatan Diskusi Kontrak 
tertanggal 12 Desember 2017, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai (“Perjanjian 
GIS Pondok Kelapa”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

PLN UIP-JBB memberi tugas kepada Perseroan dan Perseroan menyetujui dan menerima tugas untuk 
melaksanakan: Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Pondok Kelapa II dengan baik dan bertanggung 
jawab.

Jangka Waktu Perjanjian

- Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Pondok Kelapa II seluruhnya sudah harus diserahkan oleh 
Perseroan kepada PLN UIP-JBB dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender 
sejak kontrak efektif.

- Perjanjian GIS Pondok Kelapa dinyatakan efektif setelah :

a) Buku Perjanjian ditandatangani;
b) Pembayaran uang muka;
c) Surat Perintah Mulai Kerja.

Biaya Pemborongan Pekerjaan

- PLN UIP-JBB dan Perseroan sepakat bahwa Biaya Pemborongan Pekerjaan dalam Perjanjian GIS 
Pondok Kelapa adalah sistem kontrak Harga Satuan (Unit Price), termasuk PPN 10% (sepuluh 
persen) serta pajak-pajak, keuntungan, resiko dan pembayaran wajib lainnya menurut ketetapan/
peraturan yang resmi dan sah adalah sebesar Rp. 88.732.091.996,- (delapan puluh delapan miliar 
tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam 
Rupiah).

Hak dan Kewajiban Perseroan 

- Perseroan bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul di tempat Pekerjaan Perjanjian 
GIS Pondok Kelapa sebagai akibat dari orang-orang yang dipekerjakan oleh Perseroan.

- Perseroan diwajibkan menggunakan asuransi All Risk termasuk ganti rugi pihak ketiga ataupun 
pihak lain untuk semua kerugian/kerusakan serta akibat pelaksanaan Pekerjan Perjanjian GIS 
Pondok Kelapa. Untuk keperluan asuransi Perseroan harus menggunakan Perusahaan Asuransi 
Nasional dan asuransi tersebut berlaku mulai pelaksanaan Pekerjaan sampai selesainya Pekerjaan. 
Apabila terjadi perubahan/perpanjangan waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menyesuaikan masa 
berlaku Polis Asuransi tersebut.

- Perseroan akan melakukan Pekerjaan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari 
kalender terhitung sejak dilakukannya Penyerahan Pertama/Taking Over Certificate.

- Perseroan dapat mengajukan klaim dan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
jika ada yang tidak dipenuhi.
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- Penyerahan atas Pekerjaan Perjanjian GIS Pondok Kelapa oleh Perseroan kepada PLN UIP-JBB 
dilakukan dalam 2 (dua) tahap :
a) Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama/Taking Over Certificate dilakukan apabila prestasi 

Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) serta dapat diterima dengan baik oleh PLN 
UIP-JBB selanjutnya PLN UIP-JBB akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama/
Taking Over.

b) Penyerahan Pekerjaan Tahap Kedua/Final Acceptance Certificate dilakukan apabila Masa 
Pemeliharaan telah berakhir dan Perseroan telah melaksanakan semua kewajiban dengan 
baik termasuk telah menyerahkan 5 (lima) set gambar sesuai pelaksanaan (as built drawing) 
yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Penyerahan dokumen as built drawing dalam bentuk 
Hardcopy dan Softcopy (USB Flash Disk).

- Perseroan bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja dan sesuai dengan 
SE Direksi No. 002.E/DIR/2014 tanggal 15 Februari 2014 perihal klausul safety dalam Kontrak-
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, dan Surat KDIV K3L No. 0072/KLH.00.01/K3L/2016 tanggal 
7 Maret 2016 perihal klausul K2/K3 pada Kontrak Perjanjian Barang dan Jasa, maka Perseroan 
wajib:

a) Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja

1) Pencegahan Kondisi Berbahaya (unsafe condition)

 Perseroan wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya 
(unsafe condition) pada tempat-tempat kerja, antara lain:
• Mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan 

PT. PLN (Persero).
• Memiliki dan menerapkan Standing Operation Procedure (SOP) untuk setiap 

pekerjaan.
• Menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada 

pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
• Melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko (IBPPR) 

pada tempat kerja yang berpotensi bahaya.
• Membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja (working permit) pada setiap 

melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
• Melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada 

pekerjaan yang bepotensi.

2) Pencegahan Tindakan Berbahaya (unsafe action)

 Perseroan wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (unsafe 
action) dari Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan, antara lain:
• Menunjukkan dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki 

kompetensi di bidang pekerjaannya.
• Memasang LOTO (Lock Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang 

berpotensi bahaya.
• Menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan 

yang berpotensi bahaya.
• Melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan 

bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.
• Memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksanaan 

Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang 
berpotensi bahaya.

3) Sertifikasi/Pendidikan dan Pelatihan,
 
 Perseroan wajib:

• Melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan 
dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
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• Memiliki Tenaga Kerja Ahli K3 yang bersertifikat kompetensi.
• Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana 

Pekerjaan dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.

b) Perseroan wajib menerapkan Jamsostek.

- Perseroan dapat diberikan uang muka maksimum 15% (lima belas) persen dari Biaya 
Pemborongan Pekerjaan atau 15% x Rp. 88.732.091.996,- = Rp. 13.309.813.799,- (tiga 
belas miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan 
puluh sembilan Rupiah) setelah Perjanjian GIS Pondok Kelapa ditandatangani oleh PLN 
UIP-JBB dan Perseroan dengan ketentuan Perseroan harus menyerahkan Surat Jaminan 
Bank yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau 
Bank Asing yang beroperasi di Indonesia dan bukan yang diterbitkan oleh Perusahaan 
Asuransi, sebesar uang muka tersebut di atas. 

- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian GIS Pondok Kelapa oleh pemerintah pusat maupun 
daerah dipungut pajak-pajak atau pungutan-pungutan lainnya selain PPN, maka semua 
pajak atau pungutan-pungutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.

Hak dan Kewajiban PLN UIP-JBB

- PLN UIP-JBB akan membayar kepada Perseroan Biaya Pemborongan Pekerjaan Perjanjian GIS 
Pondok Kelapa secara bertahap sesuai progress/permintaan dari Perseroan dan menurut prosedur/
ketentuan yang berlaku.

- PLN UIP-JBB dapat mengajukan klaim dan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, jika ada yang tidak dipenuhi.

Catatan:
- Pekerjaan Perjanjian GIS Pondok Kelapa telah ditetapkan jaminan pelaksanaan berdasarkan Garansi Bank sebagai 

Jaminan Pelaksanaan No. 146/BG/PK.01.01/C.8/2017 tanggal 13 Desember 2017, yang diterbitkan oleh Bank Bengkulu 
dengan sejumlah uang sebesar Rp. 4.437.000.000,- (empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah), serta berlaku 
sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 25 Juli 2019.

- Sampai saat ini proyek ini belum memperoleh surat efektif dari PLN

7. Perjanjian Pembangunan GIS 150 kV Tigaraksa II dan Ekstensi BAY GI 150 kV Tigaraksa

Perjanjian Pembangunan GIS 150 kV Tigaraksa II dan Ekstensi BAY 150 kV Tigaraksa No. 199.PJ/
DAN.02.02/UIP ISJ/2017 tanggal 29 Desember 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, 
oleh dan antara Perseroan selaku ketua KSO bertindak untuk dan atas nama KSO Perseroan-BB, 
dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Interkoneksi Sumatera Jawa 
(“PLN UIP-ISJ”) selaku Pemilik Proyek, serta juga termasuk namun tidak terbatas pada Kesepakatan 
Diskusi Kontrak Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Tigaraksa II dan Ekstensi BAY GI 150 kV Tigaraksa 
No. 024.U.CDA/DAN.02.02/LAK-PBJ/UIP ISJ/2017 tanggal 27 Desember 2017, untuk selanjutnya 
secara bersama-sama disebut sebagai (“Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa”), yang mengatur hal-hal 
sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- Ruang Lingkup Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Tigaraksa II untuk 5 BAY (2 line BAY, 2 trafo 
BAY, 1 BAY coupler), Eksentensi BAY GI 150 kV Tigaraksa untuk 2 BAY line, sistem kontrol dan 
proteksi, sistem telekomunikasi dan pekerjaan sipil (rincian ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan 
RKS Bab IV Daftar Isian klausul 3: Daftar Kuantitas dan Harga (BoQ) dan RKS Bab V.1 General 
Particular of Contract.

- Bentuk/sifat pekerjaan dalam Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa adalah Jenis Kontrak Gabungan 
Lumpsum dan Harga Satuan artinya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu 
tertentu dengan jumlah harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan 



70

dengan spesifikasi tertentu dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian 
pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Perseroan.

- Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar 
telah dilaksanakan oleh Perseroan.

- Lokasi Pekerjaan Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Jangka Waktu Perjanjian

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa adalah 365 (tiga 
ratus enam puluh lima) hari kalender, perjanjian/kontrak berlaku efektif seteleh kesepakatan 
Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa ditandatangani PLN UIP-IJS dan Perseroan, dan PLN UIP-IJS 
telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yakni tanggal 2 Maret 2018.

- Perseroan sejak Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa berlaku efektif sudah harus memulai 
pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa.

- Terhitung sejak Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa berlaku efektif, Perseroan harus membuat jadwal 
pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk Bar Chart sebagai rencana kerja yang menunjukkan jumlah 
hari kerja kalender untuk menyelesaikan pekerjaan Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa, meliputi 
review design/approval drawing, fabrikasi, pengujian pabrik, pengiriman ke lokasi pekerjaan, 
perakitan, site test dan serah terima Pekerjaan kepada PLN UIP-IJS.

Nilai Pekerjaan

- PLN UIP-ISJ dan Perseroan sepakat atas Nilai untuk Pekerjaan Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa 
sesuai ruang lingkup pekerjaan adalah Rp. 85.520.690.200,- (delapan puluh lima miliar lima ratus 
dua puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus Rupiah) sudah termasuk PPN sebesar 
10% (sepuluh persen).

Hak dan Kewajiban Perseroan 

- Hak Perseroan:

a) Menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progress fisik Pekerjaan yang telah ditetapkan 
dalam ketentuan Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa yang akan dituangkan dalam berita Acara 
yang disepakati PLN UIP-ISJ dan Perseroan.

b) Melakukan kegiatan pelaksanaan Pekerjaan di lokasi Pekerjaan.
c) Perseroan dapat menangguhkan pelaksanaan Pekerjaan atau sebagian Pekerjaan untuk 

waktu tertentu atau pada waktu-waktu tertentu berdasarkan perintah tertulis dari PLN UIP-
ISJ dan dalam hal PLN UIP-ISJ atau Direksi Pekerjaan menganggap perlu dan selama masa 
penangguhan.

d) Perseroan dapat diberikan uang muka sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai perjanjian 
setelah SPMK diterbitkan oleh PLN UIP-ISJ dan Perseroan mengajukan permohonan 
pembayaran uang muka dan disetujui oleh PLN UIP-ISJ dengan ketentuan bahwa Perseroan 
harus menyerahkan garansi/surat Jaminan Uang Muka dari Bank Nasional/Umum atau Bank 
Asing yang beroperasi di Indonesia dan Bank tersebut tidak terkena sanksi black list.

- Kewajiban Perseroan:

a) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa.

b) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik berupa laporan harian, laporan mingguan 
dan laporan bulanan kepada PLN UIP-ISJ dengan tembusan Manajer Operasi dan Konstruksi 
dan Deputi Manajer Administrasi Kontrak PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan 
Interkoneksi Sumatera Jawa.
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c) Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang 
dilakukan PLN UIP-ISJ.

d) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam ketentuan Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa.

e) Menjaga lingkungan di sekitar lokasi pekerjaan.
f) Melakukan perbaikan-perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh Perseroan di 

sekitar lokasi pekerjaan.
g) Membayar denda keterlambatan kepada PLN UIP-ISJ, apabila ada denda keterlambatan yang 

harus dibayar sesuai dengan ketentuan Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa.
h) Perseroan wajib mengasuransikan seluruh pelaksanaan pekerjaan untuk kepentingan PLN 

UIP-ISJ termasuk seluruh tenaga kerja yang berkaitan dan terlibat dalam melaksanakan 
pekerjaan Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa.

i) Perseroan wajib mengasuransikan Barang/Konstruksi yang nilai Perjanjian lebih dari Rp. 
300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) atau pekerjaan yang mempunyai resiko tinggi untuk 
kepentingan PLN UIP-ISJ dengan jenis asuransi antara lain Marine Cargo, Construction 
Assurance Risk (CAR) dan/atau Erections Assurance Risk (EAR), Comprehensive Liability, 
Asuransi Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku. 

 Jaminan Pelaksanaan harus diterbitkan/dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank 
Perkreditan Rakyat) atau diterbitkan oleh Bank Asing yang beroperasi di Indonesia/mempunyai 
perwakilan di Indonesia dan bukan yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi yang akan 
membayar sejumlah uang kepada PLN UIP-ISJ dan Perseroan jika Perseroan tidak memenuhi 
kewajibannya atau cedera janji kepada PLN UIP-ISJ sesuai ketentuan dalam Perjanjian 
GIS dan BAY Tigaraksa. Nilai Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) minimal sebesar Rp. 
4.280.000.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah), yang diterbitkan atas nama 
KSO Perseroan-BB dan harus diserahkan oleh Perseroan kepada PLN UIP-ISJ, selanjutnya 
PLN UIP-ISJ dan Perseroan akan menindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian. 
Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama jangka waktu penyelesaian pekerjaan 365 (tiga 
ratus enam puluh lima) hari kalender ditambah masa pemeliharaan 180 (seratus delapan 
puluh) hari kalender ditambah selama 30 (tiga puluh) hari kalender atau sekurang-kurangnya 
selama 575 (lima ratus tujuh puluh lima) hari kalender.

j) Perseroan menjamin Pekerjaan dalam Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa yang telah 
diserahterimakan oleh Perseroan kepada PLN UIP-ISJ atas Material/Barang dalam keadaan 
baik, bebas dari cacat yang terlihat maupun tidak terlihat dan sesuai dengan spesifikasi teknik, 
serta dapat berfungsi dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Data Administrasi dan Teknik 
pada Dokumen Penawaran selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak penyerahan 
pekerjaan tahap pertama oleh PLN UIP-ISJ dan Perseroan.

k) Perseroan wajib mengasuransikan tenaga kerja yang bekerja dalam melaksanakan Pekerjaan 
Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa UU Ketenagakerjaan untuk Personil selama jangka waktu 
Perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku.

l) Penyerahan atas Pekerjaan kepada PLN UIP-ISJ dilakukan oleh Perseroan dalam 2 (dua) 
tahap 

(1) Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama

• Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama 100% (seratus persen) dilakukan oleh 
Perseroan apabila semua pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian GIS dan BAY 
Tigaraksa telah selesai dikerjakan yaitu telah dilakukan Pengujian lapangan (site test), 
komisioning (commissioning) seluruh hasil pekerjaan, pekerjaan siap dioperasikan 
dan Perseroan menyerahkan as built drawing, serta menyerahkan surat garansi 
barang/material selama 24 (dua puluh empat) bulan dari pabrikan.

• Penyerahan Pekerjaan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap 
Pertama (BAST-1) yang ditandatangani oleh PLN UIP-ISJ dan Perseroan.

• Perseroan wajib membuat dokumentasi yang merupakan gambar pelaksanaan 
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Perseroan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan 
yang kemudian diserahkan kepada PLN UIP-ISJ.
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(2) Penyerahan Pekerjaan Tahap Kedua

• Penyerahan Pekerjaan Tahap Kedua dilakukan oleh Perseroan apabila setelah 
masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender telah berakhir 
yang dinyatakan dengan Berita Acara Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Berita Acara 
Selesainya Masa Pemeliharaan (BASMP) serta PLN UIP-ISJ telah menyetujui as built 
drawing baik hardcopy dan softcopy.

• Penyerahan Pekerjaan di atas dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 
Tahap Kedua (BAST-2) yang ditandatangani oleh PLN UIP-ISJ dan Perseroan.

• Perseroan dapat mengajukan permintaan BAST-2 kepada PLN UIP-ISJ setelah masa 
pemeliharaan dilaksanakan dengan baik dan kewajiban-kewajiban Perseroan dalam 
Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa telah dipenuhi.

• Berita Acara Serah Terima tidak akan dilakukan oleh PLN UIP-ISJ sebelum seluruh 
Pekerjaan selesai dikerjakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian GIS dan BAY 
Tigaraksa, seluruh pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan telah diselesaikan 
dengan baik, jika dikemudian hari terjadi penyimpangan dalam hal ini menjadi 
tanggung jawab dari pihak yang melaksanakannya.

• PLN UIP-ISJ akan menerbitkan BAST-2 setelah menerima permintaan Perseroan di 
atas.

• BAST-2 merupakan pernyataan bahwa Perseroan telah menyelesaikan kewajiban-
kewajibannya menurut Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa.

m) Keselamatan Kerja dan Ketenagakerjaan

(1) Pencegahan Kondisi Berbahaya (unsafe condition)
 Perseroan wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya 

(unsafe condition) pada tempat-tempat kerja, antara lain:
• Mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan 

PT. PLN (Persero).
• Memiliki dan menerapkan Standing Operation Procedure (SOP) untuk setiap 

pekerjaan.
• Menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada 

pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
• Melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko (IBPPR) 

pada tempat kerja yang berpotensi bahaya.
• Membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja (working permit) pada setiap 

melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
• Melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada 

pekerjaan yang bepotensi.

(2) Pencegahan Tindakan Berbahaya (unsafe action)
 Perseroan wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (unsafe 

action) dari Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan, antara lain:
• Menunjukkan dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki 

kompetensi di bidang pekerjaannya.
• Memasang LOTO (Lock Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang 

berpotensi bahaya.
• Menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan 

yang berpotensi bahaya.
• Melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan 

bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.
• Memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksanaan 

Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang 
berpotensi bahaya.



73

(3) Sertifikasi/Pendidikan dan Pelatihan,
 Perseroan wajib:

• Melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan 
dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.

• Memiliki Tenaga Kerja Ahli K3 yang bersertifikat kompetensi.
• Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana 

Pekerjaan dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.

n) Pajak, pungutan, dan biaya lainnya yang timbul akibat kebijakan baik Pemerintah Pusat 
maupun Pemerintah Daerah selain Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dibebankan kepada 
Perseroan selama pelaksanaan Pekerjaan.

Hak dan Kewajiban PLN UIP-ISJ

- Hak PLN UIP-ISJ:

a) Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Perseroan.
b) Meminta laporan secara periodik berupa laporan harian, laporan mingguan dan laporan 

bulanan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Perseroan.
c) Memberikan peringatan kepada Perseroan atas keterlambatan pekerjaan atau Perseroan 

tidak melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa.
d) Memberikan sanksi dan melakukan penagihan pembayaran bila terdapat denda keterlambatan 

perseroan yang belum dibayar oleh Perseroan.
e) PLN UIP-ISJ atau Direksi Pekerjaan berhak memeriksa, menilai, dan menguji hasil Pekerjaan 

yang akan diserahkan menurut Perjanjian selama pelaksanaan Pekerjaan.
f) PLN UIP-ISJ berhak untuk melakukan penolakan atas Pekerjaan sebelum Pekerjaan 

diserahterimakan apabila Pekerjaan yang telah dikerjakan atau peralatan yang disediakan 
Perseroan rusak atau tidak sesuai dengan Perjanjian atau bahwa sebagian Pekerjaan tidak 
sesuai atau cacat atau tidak memenuhi persyaratan dari Perjanjian.

- Kewajiban PLN UIP-ISJ:

a) Membayar tahapan pembayaran sesuai dengan progress fisik pekerjaan dalam ketentuan 
Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa.

b) Membuat Berita Acara Serah Terima pekerjaan.
c) Memberikan instruksi sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa.
d) Membuat Berita Acara Pembayaran bersama dengan Perseroan sesuai dengan ketentuan 

Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa.

Catatan:
- Pekerjaan Perjanjian GIS dan BAY Tigaraksa telah ditetapkan jaminan pelaksanaan berdasarkan Garansi Bank 

sebagai Jaminan Pelaksanaan No. 158/BG/PK.01.01/C.8/2017 tanggal 29 Desember 2017, yang diterbitkan oleh 
Bank Bengkulu dengan sejumlah uang sebesar Rp. 4.280.000.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh juta 
Rupiah), serta berlaku sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 10 Agustus 2019.

8. Perjanjian Pembangunan GIS 150 kV Dukuh Atas II

Perjanjian Pembangunan GIS 150 kV Dukuh Atas II No. 0038.PJ/KON.02.04/UIP JBB/2018 tanggal  
24 April 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku 
ketua Kerja Sama Operasi (‘KSO”) bertindak untuk dan atas nama KSO Perseroan-BB, dengan  
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (“PLN UIP-JBB”) 
selaku Pemilik Proyek, serta juga termasuk namun tidak terbatas pada Kesepakatan Diskusi Kontrak 
tertanggal 18 April 2018, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai (“Perjanjian GIS 
Dukuh Atas II”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
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Objek Perjanjian

PLN UIP-JBB memberi tugas kepada Perseroan dan Perseroan menyetujui dan menerima tugas untuk 
melaksanakan: Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Dukuh Atas II dengan baik dan bertanggung 
jawab.

Jangka Waktu Perjanjian

- Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Dukuh Atas II seluruhnya sudah harus diserahkan oleh 
Perseroan kepada PLN UIP-JBB dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender 
sejak kontrak efektif.

- Perjanjian GIS Dukuh Atas II dinyatakan efektif setelah :
a) Buku Perjanjian ditandatangani;
b) Pembayaran uang muka;
c) Surat Perintah Mulai Kerja (dengan lampiran Serah Terima Lahan) dari PLN UIP-JBB ke 

Perseroan.

Biaya Pemborongan Pekerjaan

PLN UIP-JBB dan Perseroan sepakat bahwa biaya pemborongan pekerjaan dalam Perjanjian GIS 
Dukuh Atas II adalah sistem kontrak Harga Satuan (Unit Price), termasuk PPN 10% (sepuluh persen) 
serta pajak-pajak, keuntungan, resiko dan pembayaran wajib lainnya menurut ketetapan/peraturan 
yang resmi dan sah adalah sebesar Rp. 73.561.559.866,- (tujuh puluh tiga miliar lima ratus enam puluh 
satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah).

Hak dan Kewajiban Perseroan 

- Perseroan bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul di tempat Pekerjaan Perjanjian 
GIS Dukuh Atas II sebagai akibat dari orang-orang yang dipekerjakan oleh Perseroan.

- Perseroan diwajibkan menggunakan asuransi All Risk termasuk ganti rugi pihak ketiga ataupun 
pihak lain untuk semua kerugian/kerusakan serta akibat pelaksanaan Pekerjan Perjanjian GIS 
Dukuh Atas II. Untuk keperluan asuransi Perseroan harus menggunakan Perusahaan Asuransi 
Nasional dan asuransi tersebut berlaku mulai pelaksanaan Pekerjaan sampai selesainya Pekerjaan. 
Apabila terjadi perubahan/perpanjangan waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menyesuaikan masa 
berlaku Polis Asuransi tersebut.

- Perseroan akan melakukan Pekerjaan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari 
kalender terhitung sejak dilakukannya Penyerahan Pertama/Taking Over Certificate.

- Perseroan dapat mengajukan klaim dan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
jika ada yang tidak dipenuhi.

- Penyerahan atas Pekerjaan Perjanjian GIS Dukuh Atas II oleh Perseroan kepada PLN UIP-JBB 
dilakukan dalam 2 (dua) tahap :

a) Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama/Taking Over Certificate dilakukan apabila prestasi 
Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) serta dapat diterima dengan baik oleh PLN 
UIP-JBB selanjutnya PLN UIP-JBB akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama/
Taking Over.

b) Penyerahan Pekerjaan Tahap Kedua/Final Acceptance Certificate dilakukan apabila Masa 
Pemeliharaan telah berakhir dan Perseroan telah melaksanakan semua kewajiban dengan 
baik termasuk telah menyerahkan 5 (lima) set gambar sesuai pelaksanaan (as built drawing) 
yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Penyerahan dokumen as built drawing dalam bentuk 
Hardcopy dan Softcopy (USB Flash Disk).
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- Perseroan bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja dan sesuai dengan 
SE Direksi No. 002.E/DIR/2014 tanggal 15 Februari 2014 perihal klausul safety dalam Kontrak-
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, dan Surat KDIV K3L No. 0072/KLH.00.01/K3L/2016 tanggal 
7 Maret 2016 perihal klausul K2/K3 pada Kontrak Perjanjian Barang dan Jasa, maka Perseroan 
wajib:

a) Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja

1) Pencegahan Kondisi Berbahaya (unsafe condition)

 Perseroan wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya 
(unsafe condition) pada tempat-tempat kerja, antara lain:
• Mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan 

PT. PLN (Persero).
• Memiliki dan menerapkan Standing Operation Procedure (SOP) untuk setiap 

pekerjaan.
• Menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada 

pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
• Melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko (IBPPR) 

pada tempat kerja yang berpotensi bahaya.
• Membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja (working permit) pada setiap 

melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
• Melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada 

pekerjaan yang bepotensi.

2) Pencegahan Tindakan Berbahaya (unsafe action)

 Perseroan wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (unsafe 
action) dari Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan, antara lain:
• Menunjukkan dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki 

kompetensi di bidang pekerjaannya.
• Memasang LOTO (Lock Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang 

berpotensi bahaya.
• Menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan 

yang berpotensi bahaya.
• Melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan 

bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.
• Memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksanaan 

Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang 
berpotensi bahaya.

3) Sertifikasi/Pendidikan dan Pelatihan,

 Perseroan wajib:
• Melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan 

dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
• Memiliki Tenaga Kerja Ahli K3 yang bersertifikat kompetensi.
• Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana 

Pekerjaan dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.

b) Perseroan wajib menerapkan Jamsostek.

- Perseroan dapat diberikan uang muka maksimum 15% (lima belas) persen dari Biaya 
Pemborongan Pekerjaan atau 15% x Rp. 73.561.559.866,- = Rp. 11.034.233.980,- 
(sebelas miliar tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan 
puluh Rupiah) setelah Perjanjian GIS Dukuh Atas II ditandatangani oleh PLN UIP-JBB dan 
Perseroan dengan ketentuan Perseroan harus menyerahkan Surat Jaminan Bank yang 
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diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau Bank Asing 
yang beroperasi di Indonesia dan bukan yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi, 
sebesar uang muka tersebut di atas. 

- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian GIS Dukuh Atas II oleh pemerintah pusat maupun 
daerah dipungut pajak-pajak atau pungutan-pungutan lainnya selain PPN, maka semua 
pajak atau pungutan-pungutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.

Hak dan Kewajiban PLN UIP-JBB

- PLN UIP-JBB akan membayar kepada Perseroan Biaya Pemborongan Pekerjaan Perjanjian GIS 
Dukuh Atas II secara bertahap sesuai progress/permintaan dari Perseroan dan menurut prosedur/
ketentuan yang berlaku.

- PLN UIP-JBB dapat mengajukan klaim dan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, jika ada yang tidak dipenuhi.

Catatan:
- Pekerjaan Perjanjian GIS Dukuh Atas II telah ditetapkan jaminan pelaksanaan berdasarkan Garansi Bank sebagai Jaminan 

Pelaksanaan No. 221222044305 tanggal 20 April 2018, yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, 
Tbk dengan sejumlah uang sebesar Rp. 3.678.078.000 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh delapan 
ribu Rupiah), serta berlaku sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 20 Desember 2019.

- Sampai saat ini belum memperoleh surat efektif dari PLN

9. Perjanjian Pembangunan GIS 150 kV Gunung Sahari II

Perjanjian Pembangunan GIS 150 kV Gunung Sahari II No. 0037.PJ/KON.02.04/UIP JBB/2018 tanggal 
24 April 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku ketua 
Kerja Sama Operasi (‘KSO”) bertindak untuk dan atas nama KSO Perseroan-BB, dengan PT Perusahaan 
Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (“PLN UIP-JBB”) selaku Pemilik 
Proyek, serta juga termasuk namun tidak terbatas pada Kesepakatan Diskusi Kontrak Pembangunan 
GIS 150 kV Gunung Sahari II tertanggal 18 April 2018, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut 
sebagai (“Perjanjian GIS Gunung Sahari II”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

PLN UIP-JBB memberi tugas kepada Perseroan dan Perseroan menyetujui dan menerima tugas untuk 
melaksanakan: Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Gunung Sahari II dengan baik dan bertanggung 
jawab.

Jangka Waktu Perjanjian

- Pekerjaan Pembangunan GIS 150 kV Gunung Sahari II seluruhnya sudah harus diserahkan oleh 
Perseroan kepada PLN UIP-JBB dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender 
sejak kontrak efektif.

- Perjanjian GIS Gunung Sahari II dinyatakan efektif setelah :
a) Buku Perjanjian ditandatangani;
b) Pembayaran uang muka;
c) Surat Perintah Mulai Kerja (dengan lampiran Serah Terima Lahan) dari PLN UIP-JBB ke 

Perseroan.

Biaya Pemborongan Pekerjaan

- PLN UIP-JBB dan Perseroan sepakat bahwa biaya pemborongan pekerjaan dalam Perjanjian GIS 
Gunung Sahari II adalah sistem kontrak Harga Satuan (Unit Price), termasuk PPN 10% (sepuluh 
persen) serta pajak-pajak, keuntungan, resiko dan pembayaran wajib lainnya menurut ketetapan/
peraturan yang resmi dan sah adalah sebesar Rp. 70.695.023.494,- (tujuh puluh miliar enam ratus 
sembilan puluh lima juta dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah).
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Hak dan Kewajiban Perseroan 

- Perseroan bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul di tempat Pekerjaan Perjanjian 
GIS Gunung Sahari II sebagai akibat dari orang-orang yang dipekerjakan oleh Perseroan.

- Perseroan diwajibkan menggunakan asuransi All Risk termasuk ganti rugi pihak ketiga ataupun 
pihak lain untuk semua kerugian/kerusakan serta akibat pelaksanaan Pekerjan Perjanjian GIS 
Dukuh Atas II. Untuk keperluan asuransi Perseroan harus menggunakan Perusahaan Asuransi 
Nasional dan asuransi tersebut berlaku mulai pelaksanaan Pekerjaan sampai selesainya Pekerjaan. 
Apabila terjadi perubahan/perpanjangan waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menyesuaikan masa 
berlaku Polis Asuransi tersebut.

- Perseroan akan melakukan Pekerjaan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari 
kalender terhitung sejak dilakukannya Penyerahan Pertama/Taking Over Certificate.

- Perseroan dapat mengajukan klaim dan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
jika ada yang tidak dipenuhi.

- Penyerahan atas Pekerjaan Perjanjian GIS Gunung Sahari II oleh Perseroan kepada PLN UIP-JBB 
dilakukan dalam 2 (dua) tahap :

a) Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama/Taking Over Certificate dilakukan apabila prestasi 
Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) serta dapat diterima dengan baik oleh PLN 
UIP-JBB selanjutnya PLN UIP-JBB akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama/
Taking Over.

b) Penyerahan Pekerjaan Tahap Kedua/Final Acceptance Certificate dilakukan apabila Masa 
Pemeliharaan telah berakhir dan Perseroan telah melaksanakan semua kewajiban dengan 
baik termasuk telah menyerahkan 5 (lima) set gambar sesuai pelaksanaan (as built drawing) 
yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Penyerahan dokumen as built drawing dalam bentuk 
Hardcopy dan Softcopy (USB Flash Disk).

- Perseroan bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja dan sesuai dengan 
SE Direksi No. 002.E/DIR/2014 tanggal 15 Februari 2014 perihal klausul safety dalam Kontrak-
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, dan Surat KDIV K3L No. 0072/KLH.00.01/K3L/2016 tanggal 
7 Maret 2016 perihal klausul K2/K3 pada Kontrak Perjanjian Barang dan Jasa, maka Perseroan 
wajib:

a) Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja

1) Pencegahan Kondisi Berbahaya (unsafe condition)

 Perseroan wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya 
(unsafe condition) pada tempat-tempat kerja, antara lain:
• Mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan 

PT. PLN (Persero).
• Memiliki dan menerapkan Standing Operation Procedure (SOP) untuk setiap 

pekerjaan.
• Menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada 

pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
• Melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko (IBPPR) 

pada tempat kerja yang berpotensi bahaya.
• Membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja (working permit) pada setiap 

melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
• Melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada 

pekerjaan yang bepotensi.
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2) Pencegahan Tindakan Berbahaya (unsafe action)

 Perseroan wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (unsafe 
action) dari Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan, antara lain:
• Menunjukkan dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki 

kompetensi di bidang pekerjaannya.
• Memasang LOTO (Lock Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang 

berpotensi bahaya.
• Menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan 

yang berpotensi bahaya.
• Melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan 

bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.
• Memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksanaan 

Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang 
berpotensi bahaya.

3) Sertifikasi/Pendidikan dan Pelatihan,

 Perseroan wajib:
• Melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan 

dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
• Memiliki Tenaga Kerja Ahli K3 yang bersertifikat kompetensi.
• Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana 

Pekerjaan dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.

b) Perseroan wajib menerapkan Jamsostek.

- Perseroan dapat diberikan uang muka maksimum 15% (lima belas) persen dari Biaya 
Pemborongan Pekerjaan atau 15% x Rp. 70.695.023.494,- = Rp. 10.604.253.524,- (sepuluh 
miliar enam ratus empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat Rupiah) 
setelah Perjanjian GIS Gunung Sahari II ditandatangani oleh PLN UIP-JBB dan Perseroan 
dengan ketentuan Perseroan harus menyerahkan Surat Jaminan Bank yang diterbitkan oleh 
Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di 
Indonesia dan bukan yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi, sebesar uang muka tersebut 
di atas. 

- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian GIS Gunung Sahari II oleh pemerintah pusat maupun 
daerah dipungut pajak-pajak atau pungutan-pungutan lainnya selain PPN, maka semua pajak 
atau pungutan-pungutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.

Hak dan Kewajiban PLN UIP-JBB

- PLN UIP-JBB akan membayar kepada Perseroan Biaya Pemborongan Pekerjaan Perjanjian 
GIS Gunung Sahari II secara bertahap sesuai progress/permintaan dari Perseroan dan menurut 
prosedur/ketentuan yang berlaku.

- PLN UIP-JBB dapat mengajukan klaim dan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, jika ada yang tidak dipenuhi.

Catatan:
- Pekerjaan Perjanjian GIS Gunung Sahari II telah ditetapkan jaminan pelaksanaan berdasarkan Garansi Bank sebagai 

Jaminan Pelaksanaan No. 221222035083 tanggal 20 April 2018, yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur, Tbk dengan sejumlah uang sebesar Rp. 3.534.752.000 (tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus 
lima puluh dua ribu Rupiah), serta berlaku sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 20 Desember 2019.

- Sampai saat ini belum memperoleh surat efektif dari PLN
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10. Perjanjian Pembangunan 1 (satu) Unit Sub Stasion Interkoneksi Power Plant dengan PLN 
Beserta Aksesorisnya di Kilang PT PERTAMINA (Persero) RU IV Cilacap

Perjanjian Pembangunan 1 (satu) Unit Sub Stasion Interkoneksi Power Plant dengan PLN Beserta 
Aksesorisnya di Kilang PT PERTAMINA (Persero) RU IV Cilacap No. 01/E20000/2018-S2 tanggal  
2 Maret 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku 
ketua KSO bertindak untuk dan atas nama KSO Perseroan-BB, dengan PT PERTAMINA (Persero) 
(“PERTAMINA”) selaku Pemilik Proyek, untuk selanjutnya disebut sebagai (“Perjanjian Pembangunan 
Perseroan-PERTAMINA”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Perseroan dalam Perjanjian Pembangunan 
Perseroan-PERTAMINA adalah melakukan Pembangunan 1 (satu) Unit Sub Statio Interkoneksi Power 
Plant dengan PLN beserta Aksesorisnya di Kilang PT PERTAMINA (Persero) RU IV Cilacap, untuk 
selanjutnya disebut (“Pekerjaan”).

Jangka Waktu Perjanjian

- Perjanjian Pembangunan Perseroan-PERTAMINA berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif 
Pelaksanaan Pekerjaan dan akan tetap berlaku sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan 
kewajiban masing-masing Perseroan dan PERTAMINA berdasarkan Perjanjian Pembangunan 
Perseroan-PERTAMINA, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan masing Perjanjian 
Pembangunan Perseroan-PERTAMINA.

- Tanggal Efektif Pelaksanaan Pekerjaan adalah tanggal dimulainya pelaksanaan Pekerjaan oleh 
Perseroan sesuai dengan yang diperintahkan PERTAMINA dalam Kick Off Meeting atau melalui 
pemberitahuan lain yang disampaikan oleh PERTAMINA, yakni sejak tanggal 12 Maret 2018 
sampai dengan 10 April 2019.

- Masa berlaku Pekerjaan adalah 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) hari terhitung sejak Tanggal 
Efektif Pelaksanaan Pekerjaan dengn rincian tahapan Pekerjaan. Masa Pelaksanaan Pekerjaan 
dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis PERTAMINA.

- Apabila Perseroan tidak dapat melaksanakan/menyelesaikan Pekerjaan sesuai Perjanjian 
Pembangunan Perseroan-PERTAMINA dalam Masa Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, maka 
PERTAMINA akan dikenakan denda/sanksi sebagaimana dalam Perjanjian Pembangunan 
Perseroan-PERTAMINA.

- Perseroan dapat mengajukan usulan perpanjangan Masa Pelaksanaan Pekerjaan disertai alasan 
perpanjangan kepada PERTAMINA dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari 
sebelum berakhirnya Masa Pelaksanaan Pekerjaan.

- Segala bentuk persetujuan perpanjangan Masa Perlaksanaan Pekerjaan yang diberikan oleh 
PERTAMINA kepada Perseroan merupakan perpanjangan dengan pengenaan denda, kecuali 
dinyatakan secara tertulis bahwa persetujuan perpanjangan tersebut merupakan perpanjangan 
Masa Pelaksanaan Pekerjaan tanpa pengenaan denda yang selanjutnya akan dituangkan dalam 
Adendum Perjanjian.

Harga Borongan

Harga Borongan untuk melaksanakan Pekerjaan dalam Perjanjian Pembangunan Perseroan-
PERTAMINA sebesar Rp. 151.650.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta 
Rupiah) belum termasuk PPN 10%.
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Hak dan Kewajiban Perseroan 

- Hak Perseroan:

a) Data dan Informasi
 Perseroan berhak untuk meminta informasi dan penjelasan dari PERTAMINA mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan sepanjang informasi tersebut berkaitan 
atau diperlukan demi kelancaran dan tercapainya hasil Pekerjaan serta tidak melanggar 
peraturan, kewajiban atau kepentingan PERTAMINA menurut Perjanjian Pembangunan 
Perseroan-PERTAMINA. Data informasi tersebut disediakan oleh PERTAMINA hanya untuk 
tujuan informasi dan tanpa syarat atau jaminan dalam bentuk apapun, sehingga tetap harus 
dipastikan kebenarannya oleh Perseroan dan Perseroan sepakat bahwa tanggungjawab dan 
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembangunan Perseroan-PERTAMINA tidak dikurangi 
atau dipengaruhi karena alasan apapun, termasuk karena adanya data dan/atau informasi 
yang diberikan oleh PERTAMINA kepada Perseroan tersebut.

b) Pemanfaatan Sarana dan Fasilitas Milik PERTAMINA
 Perseroan dapat mempergunakan atau memanfaatkan sarana atau fasilitas pendukung dan 

utilitas milik PERTAMINA dalam pelaksanaan Pekerjaan sepanjang disetujui oleh PERTAMINA 
dan sarana atau fasilitas pendukung tersebut tersedia dengan kondisi apa adanya, tidak sedang 
dipakai/dioperasikan atau tidak mengganggu kepentingan operasi PERTAMINA. Penggunaan 
atau pemanfaatan sarana dan fasilitas pendukung atau utilitas milik PERTAMINA tidak berlaku 
apabila terdapat kewajiban Perseroan untuk menyediakan sarana dan fasilitas pendukung dan 
utilitas Pekerjaan. Ketiadaan sarana dan fasilitas pendukung dan utilitas milik PERTAMINA 
untuk digunakan atau dimanfaatkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan 
tidak dapat dijadikan alasan bagi Perseroan untuk memperlambat dan/atau menghentikan 
pelaksanaan Pekerjaan. Perseroan tetap wajib melaksanakan Pekerjaan meskipun tidak ada 
sarana dan fasilitas pendukung dan utilitas milik PERTAMINA yang dapat digunakan atau 
dimanfaatkan oleh Perseroan. Untuk hal tersebut, Perseroan wajib mencari sumber lain dengan 
beban biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan dan tetap wajib melaksanakan 
Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sepanjang tidak ditentukan lain dalam 
Lampiran A, terhadap setiap penggunaan atau pemanfaatan sarana atau fasilitas pendukung 
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembangunan Perseroan-PERTAMINA, Perseroan 
akan dibebankan kewajiban untuk membayar biaya penggunaan/pemanfaatan sarana atau 
fasilitas pendukung dan utilitas kepada PERTAMINA berdasarkan tarif yang ditetapkan secara 
sepihak oleh PERTAMINA melalui pemotongan pembayaran tagihan Perseroan. Kewajiban 
pajak Perseroan dan PERTAMINA atas pembebanan biaya penggunaan/pemanfaatan sarana 
atau fasilitas dan utilitas dimaksud akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan 
yang berlaku.

- Kewajiban Perseroan:

a) Perseroan wajib untuk melaksanakan Pekerjaan dengan Masa Pelaksanaan Pekerjaan 
sebagaimana dalam Perjanjian Pembangunan Perseroan-PERTAMINA.

b) Perseroan harus melaksanakan Pekerjaan secara professional, tepat waktu, aman dan 
berwawasan lingkungan, menggunakan prinsip-prinsip desain dan rekayasa yang baik dan 
prosedur-prosedur manajemen dan pengawasan proyek, dan sesuai dengan standar kehati-
hatian tertinggi dalam industri konstruksi sesuai dengan Perjanjian Pembangunan Perseroan-
PERTAMINA, termasuk seluruh persetujuan, izin, lisensi dan kesepakatan dari Pemerintahan, 
seluruh Undang-Undang yang berlaku, dan sesuai dengan persyaratan lingkungan. Perseroan 
menyatakan bahwa ia memiliki keahlian dan kapasitas yang diperlukan untuk melaksanakan 
Pekerjaan sesuai dengan cara sebagaimana disebutkan di atas.

c) Perseroan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Pekerjaan. Pengawasan yang 
dilakukan dan instruksi atau perintah yang diberikan oleh PERTAMINA sama sekali tidak 
mengurangi tanggungjawab tersebut. Persetujuan yang diberikan oleh PERTAMINA atas 
usulan Perseroan tidak boleh, dengan cara apapun, dianggap sebagai pembatasan atau 
pembebasan Perseroan dari kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian 
Pembangunan Perseroan-PERTAMINA, termasuk tanggung jawab atas konsekuensi yang 
timbul karena perbuatan-perbuatan yang telah diinstruksikan atau disetujui oleh PERTAMINA.
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d) Perseroan harus memperoleh dan menyediakan Personil Perseroan setiap saat tanpa 
mengenakan biaya kepada PERTAMINA yang cukup berkualifikasi dan kompeten untuk 
melaksanakan Pekerjaan secara terus menerus dan dengan tekun agar Pekerjaan dapat 
diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembangunan Perseroan-
PERTAMINA.

e) Perseroan mengakui bahwa ia telah memahami dengan seluruh kebiasaan dan pola kerja 
setempat area PERTAMINA terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan dan akan melaksanakan 
Pekerjaan dengan cara yang selaras dengan kebiasaan-kebiasaan setempat tersebut. 
Perseroan harus memberitahukan PERTAMINA dengan segera secara tertulis atas setiap 
perselisihan tenaga kerja atau perkiraan akan terjadi perselisihan tenaga kerja yang sewajarnya 
dapat diperkirakan mungkin akan mempengaruhi dengan cara apapun pelaksanaan Pekerjaan. 
Dalam penyelesaian atau penghindaran sengketa atau sengketa yang diperkirakan tersebut, 
Perseroan harus dengan segala upaya mematuhi seluruh Undang-Undang dan peraturan di 
Indonesia dan seluruh otoritas Pemerintahan setempat dan akan bertindak selaras dengan 
kebiasaan-kebiasaan setempat yang berlaku.

f) Kecuali dipersyaratkan sebaliknya dalam Lampiran A, Perseroan harus menyediakan seluruh 
Peralatan dan Material, Peralatan Konstruksi, Fasilitas Sementara, jasa-jasa pihak lainnya, 
persediaan, bahan kimia, katalis, absorbent, pelumas, bahan bakar dan barang-barang 
habis pakai untuk pengisian pertama, utilities, listrik dan bahan bakar yang diperlukan untuk 
pembangunan Fasilitas dan untuk pelaksanaan Pekerjaan.

g) Perseroan harus melindungi dari kerusakan terhadapa seluruh fasilitas PERTAMINA yang ada 
di atau dekat dengan Lokasi Pekerjaan, dan harus memperbaiki dan mengembalikan setiap 
kerusakan akibat dari kegagalan Perseroan untuk melindunginya pada waktu melaksanakan 
kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembangunan Perseroan-PERTAMINA 
dengan biaya Perseroan. Perseroan akan melaksanakan Pekerjaan dengan suatu cara yang 
tidak mengganggu proses dan kapasitas produksi PERTAMINA serta fasilitas PERTAMINA 
yang telah ada. Perseroan akan mematuhi seluruh prosedur yang berlaku di area kilang 
PERTAMINA dan ijin kerja dari PERTAMINA.

h) Perseroan harus mempergunakan peralatan keselamatan yang diperlukan, perlindungan 
dan kebiasaan aman dalam melakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian 
Pembangunan Perseroan-PERTAMINA. Perseroan harus melakukan seluruh kewajiban 
tersebut sesuai dengan kebiasaan umum yang diakui dan digunakan dalam praktek 
industri konstruksi internasional dan dengan cara cara yang tidak membahayakan nyawa 
dan kesehatan karyawannya sendiri, karyawan pihak lain dan publik atau yang merusak 
property. Perseroan harus selalu memberitahu PERTAMINA atas risiko-risiko atau prosedur-
prosedur yang berbahaya mungkin dihadapi atau digunakan selama pelaksanaan Perjanjian 
Pembangunan Perseroan-PERTAMINA, dan Perseroan harus menyediakan perlindungan 
sementara tersebut sebagaimana diperlukan, sesuai keadaan, Perseroan akan memelihara 
keakuratan catatan dari dan akan melaporkan kepada PERTAMINA secara tertulis dan dalam 
rincian yang wajar, setiap kecelakaan atau peristiwa lain yang mengakibatkan kematian atau 
cidera serius terhadap setiap orang dan setiap kerusakan atas properti orang, termasuk harta, 
bahan-bahan, pasokan-pasokan dan peralatan di Lokasi Pekerjaan, yang terkait dengan 
pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian Pembangunan Perseroan-PERTAMINA.

i) Perseroan harus menyampaikan hasil shop test (Factory Acceptance Test) kepada 
PERTAMINA. Apabila shop test (Factory Acceptence Test) Material tidak memenuhi ketentuan 
spesifikasi teknis yang sudah disetujui, maka Perseroan harus memperbaiki kerusakan atau 
disefisiensi dan melaksanakan shop test (Factory Acceptance Test) ulang. Semua biaya yang 
timbul menjadi beban dan tanggungjawab Perseroan.

j) Perseroan atas biayanya sendiri wajib memelihara kebersihan halaman dan wilayah kerja 
selama pelaksanaan Pekerjaan dan Masa Pemeliharaan.

k) Perseroan wajib memberikan dan menyerahkan kepada PERTAMINA, semua informasi, 
data, gambar, catatan, manual, buku petunjuk teknik atau petunjuk operasional berkenaan 
dengan Pekerjaan, baik Peralatan maupun Material, jika ada, baik diminta atau tidak diminta 
oleh PERTAMINA atau bila dianggap penting dan perlu bagi PERTAMINA sehubungan dengan 
Pekerjaan.

l) Perseroan tidak diperkenankan untuk mengubah, memodifikasi atau memindahkan peralatan 
atau barang PERTAMINA di tempat atau Lokasi Pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari 
PERTAMINA.
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m) Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
(1) Perseroan diwajibkan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pelaksanaan 

Pekerjaan dan apabila terjadi pencemaran/kerusakan lingkungan, maka semua biaya 
yang timbul dibebankan kepada Perseroan.

(2) Perseroan diwajibkan mencegah terjadinya kebakaran akibat pelaksanaan Pekerjaan, 
dan apabila terjadi kebakaran yang diakibatkan kelalaian pelaksanaan Pekerjaan oleh 
Perseroan, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Perseroan.

(3) Perseroan diwajibkan mematuhi, melaksanakan persyaratan-persyaratan kesehatan, 
keselamatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL) yang termuat dalam ketentuan 
Contractor Safety Management System (CSMS) :
• Komitmen Manajemen
• Pembinaan K3LL
• Prosedur K3LL
• Sarana K3LL

(4) Perseroan diharuskan melaksanakan kondisi dan syarat-syarat kerja khusus yang 
ditetapkan oleh PERTAMINA dan bersedia serta mampu untuk melaksanakan syarat-
syarat kerja khusus tersebut.

(5) Perseroan harus memenuhi ketentuan hukum dan peraturan tentang ketenagakerjaan 
yang relevan yang berlaku bagi Personil Perseroan, termasuk hukum dan peraturan yang 
berhubungan dengan pekerjaan, kesehatan, keselamatan, imigrasi, dan memberikan 
semua hak-hak personilnya serta mensyaratkan personilnya untuk mematuhi hukum dan 
peraturan yang berlaku, termasuk yang berhubungan dengan keselamatan kerja.

(6) Perseroan diwajibkan mencegah bahaya yang mungkin timbul atas diri personilnya 
dalam melakukan Pekerjaan dengan upaya yang maksimal. Jika terjadi kecelakaan kerja, 
Perseroan wajib memberikan pertolongan kepada seluruh personilnya dan segala biaya 
yang timbul menjadi beban dan tanggungjawab Perseroan.

(7) Perseroan diwajibkan menjaga keselamatan para pekerjanya di tempat kerja dengan 
menyediakan peralatan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 
berlaku di lingkungan PERTAMINA dan Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas 
personil yang digunakannya termasuk dalam hal terjadi kecelakaan kerja berkenaan 
dengan pelaksanakan Pekerjaan.

(8) Perseroan membebaskan PERTAMINA dari tuntutan/gugatan yang muncul akibat adanya 
kecelakaan kerja Personil Perseroan.

n) Perseroan harus memenuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan namun 
tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi, Ketenagakerjaan, 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan peraturan internal 
PERTAMINA, serta standar, spesifikasi dan codes yang ditentukan dalam Lampiran A.

o) Perseroan wajib menanggung segala akibat yang timbul yang disebabkan karena tidak 
dipenuhinya peraturan dan/atau ketentuan pada huruf m) dan n) di atas oleh Perseroan.

p) Perseroan harus mematuhi dan melaksanakan semua petunjuk dan peringatan tertulis dari 
PERTAMINA untuk mencapai tujuan dan maksud dari Pekerjaan dan wajib menanggung 
segala akibat yang timbul yang disebabkan tidak dipenuhinya petunjuk dan peringatan tertulis 
oleh Perseroan.

q) Jam kerja normal adalah jam kerja yang berlaku di lingkungan PERTAMINA dalam hal ini adalah 
PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap. Apabila diperlukan untuk kerja lembur, maka 
Perseroan diwajibkan mengajukan permohonan ke Direksi/Pengawas Pekerjaan PERTAMINA 
atau pejabat yang ditunjuk sesuai Perjanjian Pembangunan Perseroan-PERTAMINA paling 
lambat 2 (dua) Hari sebelum pelaksanaan.

r) Perseroan bertanggung jawab atas semua kerugian, kerusakan atau resiko yang timbul 
terhadap PERTAMINA atau pihak lain, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Perseroan 
atau Personil Perseroan dalam pelaksanaan Pekerjaan, kecuali terhadap kerugian, kerusakan 
atau resiko yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian PERTAMINA.

s) Perseroan bertanggung jawab terhadap semua Material, Peralatan, peralatan kerja, 
perlengkapan kerja, fasilitas atau sarana pendukung lain dan personil yang dipergunakan 
oleh Perseroan dalam melaksanakan Pekerjaan dan Perseroan akan menjamin serta 
membebaskan PERTAMINA dari segala tuntutan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, 
yang timbul dari karyawan, personil, Subkontraktor, mitra kerja atau pihak lain yang mempunyai 
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hubungan hukum dengan Perseroan dalam pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Perseroan-
PERTAMINA.

t) Kecuali secara khusus dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian Pembangunan Perseroan-
PERTAMINA, Perseroan akan bertanggung jawab untuk menyediakan jasa-jasa dan tenaga 
kerja desain, rekayasa dan pembangunan, dan seluruh Peralatan dan Material (serta 
komponen di dalamnya) dan Peralatan Konstruksi, dan hal-hal lainnya yang tidak secara 
khusus disebutkan dalam lingkup Pekerjaan atau spesifikasi teknis apabila:
(1) Sewajarnya dapat disimpulkan sesuai dengan standar yang dipakai oleh kontraktor-

kontraktor internasional yang terbaik dalam industri konstruksi bahwa penyediaan hal-
hal tambahan tersebut dianggap sebagai bagian dari lingkup Pekerjaan atau spesifikasi 
teknis; dan

(2) Penyediaan hal-hal tambahan tersebut diperlukan bagi Perseroan untuk memenuhi jaminan-
jaminannya agar hasil Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan 
PERTAMINA. Pekerjaan yang dilakukan, Peralatan dan Material (termasuk komponen 
di dalamnya) dan hal-hal tambahan lainnya yang diberikan tidak akan menimbulkan 
penyesuaian Harga Borongan.

u) Untuk kepentingan Perseroan dan PERTAMINA, Perseroan diwajibkan mengadakan dan 
menjamin ketersediaan asuransi dalam bentuk Erection All Risks (EAR) atau Contractors All 
Risks (CAR) termasuk tapi tidak terbatas pada Third Party Liabilities (TPL) yang menjamin 
Luka Badan dan Meninggal Pihak Ketiga serta kerusakan Harta Benda Milik Pihak Ketiga, 
dan Principal Adjoining Properties (PAP)/Principal Existing Property (PEP) dengan nilai 
pertanggungan sebesar Harga Borongan atas beban dan biaya Perseroan.

v) Masa Pemeliharaan atas Hasil Pekerjaan, Peralatan dan Material yang termasuk dalam 
Perjanjian Pembangunan Perseroan-PERTAMINA adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari 
kalender sejak Pekerjaan selesai 100% yang dituangkan dalam BASTP I dan ditandatangani 
oleh Perseroan dan PERTAMINA.

Hak dan Kewajiban PERTAMINA

- Hak PERTAMINA:

a) Data dan Informasi
(1) PERTAMINA berhak untuk mendapatkan atau mengetahui semua informasi mengenai 

pelaksanaan Pekerjaan, termasuk Material, Peralatan Konstruksi, kondisi atau data 
personil Perseroan, prosedur, tahapan pelaksanaan Pekerjaan, fasilitas/sarana pendukung 
Pekerjaan atau informasi lain dalam bentuk apapun dari Perseroan sehubungan dengan 
pelaksanaan Pekerjaan dan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Pembangunan 
Perseroan-PERTAMINA.

(2) PERTAMINA berhak menerima seluruh dokumen terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan 
(termasuk data, gambar, dan dokumen pendukung lainnya) dari Perseroan dan dokumen-
dokumen tersebut akan menjadi hak milik PERTAMINA.

b) Perbaikan dan Penggantian Peralatan Kerja, Peralatan dan Material
(1) PERTAMINA berhak untuk menolak dan/atau meminta penggantian Peralatan dan/

atau Material, Peralatan Konstruksi, sarana atau fasilitas pendukung Pekerjaan apabila 
PERTAMINA mengganggap Peralatan dan/atau Material, Peralatan Konstruksi, sarana 
atau fasilitas pendukung Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, mutu/
kualitas, persyaratan teknis dan/atau persyaratan lain untuk melaksanakan Pekerjaan 
sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembangunan Perseroan-PERTAMINA.

(2) PERTAMINA berhak mendapat penggantian dan/atau perbaikan atas Peralatan dan/
atau Material, Peralatan Konstruksi, sarana atau fasilitas pendukung Pekerjaan yang 
rusak dari Perseroan dengan menyampaikan laporan kerusakan/gangguan dalam 
bentuk tertulis, yaitu melalui surat, facsimile dan/atau surat elektronik (e-mail) kepada 
Perseroan. Meskipun demikian, PERTAMINA berhak untuk menyampaikan hal tersebut 
dengan ketentuan bahwa laporan itu harus kemudian dikonfirmasikan secara tertulis oleh 
Perseroan dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah laporan lisan diberikan. 
Apabila konfirmasi tertulis dari Perseroan tersebut tidak dibantah secara tertulis oleh 
PERTAMINA, maka laporan lisan dari PERTAMINA tersebut akan dianggap sebagai suatu 
laporan tertulis.
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(3) Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan seluruh penggantian dan/atau perbaikan 
tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.

c) Personil Perseroan
 PERTAMINA berhak menolak dan/atau meminta penggantian Personil Perseroan kepada 

Perseroan secara tertulis beserta dengan alasan pertimbangan penolakan atau penggantian 
Personil Perseroan tersebut apabila PERTAMINA menganggap bahwa Personil Perseroan 
untuk melaksanakan Pekerjaan tidak memenuhi kemampuan, keterampilan atau keahlian 
sesuai dengan lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian Pembangunan Perseroan-PERTAMINA 
dan/atau ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal Personil Perseroan melanggar 
peraturan atau tata tertib PERTAMINA di Lokasi Pekerjaan. Perseroan harus mengganti 
Personil Perseroan sebagaimana diminta oleh PERTAMINA selambat-lambatnya dalam 2x24 
jam sejak pemberitahuan tertulis oleh PERTAMINA. Seluruh biaya serta kerugian yang timbul 
berkaitan dengan penggantian Personil Perseroan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab 
Perseroan sepenuhnya dan Perseroan harus melaksanakan penggantian Personil Perseroan 
tersebut dengan tidak menghambat kewajiban Perseroan memenuhi Time Schedule/Jadwal 
Pekerjaan yang telah ditetapkan.

d) Instruksi, Pengarahan, dan Penilaian
(1) PERTAMINA berhak untuk memberikan perintah kerja, pengarahan, instruksi atau 

peringatan dan/atau petunjuk lain serta pengawasan kepada Perseroan yang dianggap 
penting dan perlu oleh PERTAMINA dalam rangka tercapainya penyelesaian Pekerjaan 
atau berkaitan dengan aspek kesehatan, keamanan, keselamatan kerja, dan lindungan 
lingkungan.

(2) PERTAMINA melalui Direksi/Pengawas Pekerjaan berhak dan berkewajiban untuk 
melakukan penilaian terhadap hasil kerja Perseroan.

e) Peralatan dan Material
 Seluruh Peralatan dan/atau Material yang dipasok oleh Perseroan sehubungan dengan 

pelaksanaan Pekerjaan yang telah dibayarkan oleh PERTAMINA menjadi milik PERTAMINA, 
termasuk suku cadang dan material habis pakai yang tersisa dan terdapat dalam Lokasi 
Pekerjaan.

f) Dengan pemberitahuan tertulis, PERTAMINA dapat setiap waktu memerintahkan Perseroan 
untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya.

- Kewajiban PERTAMINA:

a) PERTAMINA berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran kepada Perseroan apabila 
Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan 
dalam Perjanjian Pembangunan Perseroan-PERTAMINA.

b) PERTAMINA melalui Direksi/Pengawas Pekerjaan berkewajiban melakukan pemeriksaan/
evaluasi terhadap hasil kerja Perseroan.

c) PERTAMINA berkewajiban menyediakan informasi dan penjelasan kepada Perseroan sesuai 
dengan hak Perseroan memperoleh data dan informasi menurut Perjanjian Pembangunan 
Perseroan-PERTAMINA.

Catatan:
Pekerjaan Perjanjian Pembangunan Perseroan-PERTAMINA telah ditetapkan jaminan pelaksanaan berdasarkan Bank 
Garansi sebagai Jaminan Pelaksanaan No. 22122185 3790 tanggal 9 Maret 2018, yang diterbitkan oleh PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dengan sejumlah uang sebesar Rp. 15.165.000.000,- (lima belas miliar seratus 
enam puluh lima juta Rupiah), serta berlaku sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan 30 Maret 2020.

11. Perjanjian Kredit 

a. Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT Astra Sedaya Finance (“ASF”) I

 Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 100193001855646 tanggal 12 Juli 2018 oleh dan antara ASF 
selaku Kreditor dengan Perseroan selaku Debitor (“Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan I”), 
yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
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 Limit dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan

- ASF menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada Perseroan dengan 
jumlah Rp. 141.876.000,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu 
Rupiah), dengan tujuan untuk membiayai pembelian barang yang disetujui oleh ASF dari pihak 
penjual.

- Barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan I (“Objek 
Pembiayaan I”), adalah sebagai berikut :

Merek/tipe/model :  Toyota/Grand Avanza/1.3 G MT 1 TON MB
Tahun :  2018
Warna :  Hitam Metalik
No. Rangka :  MHKM5EA3JJK110280
No. Mesin :  1NRF420538

Jumlah Angsuran

Perseroan menyetujui untuk membayar angsuran sejumlah Rp. 3.941.000,- (tiga juta sembilan ratus 
empat puluh satu ribu Rupiah) per bulan dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) kali angsuran kepada ASF.

Jangka Waktu 

Jangka waktu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh ASF kepada Perseroan adalah terhitung sejak 
tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021.

Bunga dan Denda

- Atas pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan, Perseroan 
wajib membayar bunga sebesar suku bunga 5,50% (lima koma lima puluh persen) flat atau setara 
dengan 10,82% (sepuluh koma delapan puluh dua persen) effective;

- Apabila Perseroan lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang terhutang oleh Perseroan 
kepada ASF, maka Perseroan wajib membayar denda keterlambatan sebesar 0,3% (nol koma tiga 
persen) per hari dari jumlah kewajiban Perseroan yang telah jatuh tempo dan belum terbayarkan 
serta biaya administrasi keterlambatan per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,- (dua 
puluh ribu Rupiah).

Hak ASF

- Apabila terjadi tindakan moneter dan/atau kebijakan lainnya oleh Pemerintah Republik Indonesia 
yang berakibat langsung maupun tidak langsung pada Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan I, 
maka ASF berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran Perseroan sebagaimana akan 
diberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib mengikuti penyesuaian 
jumlah kewajiban tersebut.

- ASF atau kuasanya sewaktu-waktu berhak, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan 
untuk memasuki tempat-tempat di mana Objek Jaminan I berada atau diduga berada oleh ASF, 
untuk memastikan keberadaan Objek Jaminan I atau memeriksa kondisi Objek Jaminan I dan 
Perseroan wajib menunjukkan keberadaan Objek Jaminan I untuk keperluan tersebut. ASF berhak 
pula melakukan segala tindakan pemeliharaan yang seharusnya dilakukan oleh Perseroan atas 
biaya Perseroan, agar Objek Jaminan I dalam keadaan baik dan terpelihara, jika ternyata Perseroan 
lalai melakukannya sendiri.

- ASF dapat mengalihkan semua piutang, tagihan atau hak lainnya yang timbul dari Perjanjian 
Pembiayaan ASF-Perseroan I kepada pihak manapun juga dengan cara cessie, novasi, subrogasi, 
atau dengan cara lain dan dasar apapun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri 
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oleh ASF tanpa harus dengan pemberitahuan melalui Pengadilan, dan dengan ini Perseroan 
menyatakan persetujuannya atas tindakan pengalihan piutang, tagihan atau hak lainnya tersebut. 
Perseroan memberi kuasa kepada ASF untuk membuat, menandatangani semua dokumen atau 
surat-surat terkait pengalihan piutang atau hak tagih tersebut.

Kewajiban Perseroan

- Perseroan wajib menyerhakan kepada ASF informasi, data, dan dokumen persyaratan fasilitas 
pembiayaan sesuai kebijakan ASF yang dijamin kebenaran, keaslian serta keabsahannya oleh 
Perseroan. Selanjutnya informasi, data, dan dokumen tersebut akan mejadi milik ASF sehingga ASF 
berhak menggunakan informasi, data, dan dokumen tersebut dan/atau dokumen Perseroan lainnya 
terkait transaksi pembiayaan untuk kepentingan bisnis ASF dan/atau grup Astra, serta pihak yang 
memiliki kerjasama bisnis dengan ASF atau pihak lain yang memiliki hak berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku untuk pemenuhan kewajiban pelaporan pada Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

- Perseroan wajib membayar angsuran secara tepat dan teratur sesuai nilai dan tanggal jatuh tempo 
berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan I dengan cara dan tempat pembayaran yang 
ditetapkan oleh ASF, dan Perseroan tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda 
pembayaran angsuran tersebut. jika hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka 
pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika hari jatuh tempo 
tersebut, jatuh pada tanggal dimana dalam bulan kalender tersebut tidak terdapat tanggal dengan 
nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja 
terakhir dalam bulan kalender dimaksud.

- Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada ASF setiap ada perubahan 
alamat domisili dan/atau alamat yang digunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan 
Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan I.

- Perseroan atas biaya sendiri senantiasa wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas Objek 
Jaminan I secara wajar dan sebagaimana mestinya antara lain menurut tata cara dan petunjuk 
penggunaan yang ditetapkan oleh produsen Objek Jaminan I atau yang dianggap layak oleh ASF. 
Seluruh objek/barang/benda yang melekat pada Objek Jaminan I termasuk dalam penjaminan atas 
Objek Jaminan I sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan I.

- Perseroan atas biaya sendiri wajib membayar dan/atau memperpanjang pajak dan/atau retribusi 
terkait atas Objek Jaminan I sesuai ketentuan yang berlaku, untuk jaminan kendaraan bermotor 
antara lain dengan melakukan perpanjangan STNK. Apabila karena alasan apapun Perseroan 
tidak atau belum membayar atau memperpanjang pajak dan/atau retribusi atas Objek Jaminan 
I tersebut maka ASF melalui kuasanya berhak membayar atau memperpanjang pajak dan/atau 
retribusi atas Objek Jaminan I dengan biaya yang akan diibebankan kepada Perseroan, untuk 
keperluan tersebut Perseroan wajib menyerahkan seluruh dokumen terkait.

- Perseroan berkewajiban mengasuransikan Objek Jaminan I terhadap kecelakaan/kehilangan/
kerusakan/tanggung jawab pihak ketiga atau risiko lainnya yang dianggap perlu oleh ASF dengan 
premi yang dibayar oleh Perseroan dan menanggung biaya klaim asuransi yang timbul di kemudian 
hari. Perseroan mengalihkan hak (mencedeer) kepada ASF segala hak atas asuransi Objek 
Jaminan I serta memberikan kuasa kepada ASF untuk melakukan pengurusan dan penerimaan 
klaim asuransi, dan setelah dibayarkan dan diterimanya klaim asuransi, maka ASF berhak untuk 
secara langsung mengkompensasikannya dengan seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan 
Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan I. Kegagalan mendapatkan ganti rugi dari asuransi tersebut 
tidak akan membebaskan Perseroan dari seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan 
ASF-Perseroan I.
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Cara Pembayaran

Semua pembayaran kewajiban Perseroan kepada ASF harus dilakukan dengan cara menyetor 
langsung ke petugas kasir yang terdapat pada kantor cabang/perwakilan ASF atau dengan cara 
mentransfer ke rekening ASF dan melalui bank atau lembaga lain yang ditetapkan dalam dokumen/
surat resmi mengenai panduann pembayaran angsuran yang diterbitkan ASF. Pembayaran angsuran 
yang sah adalah pembayaran yang dibuktikan dengan kuitansi resmi yang dikeluarkan oleh ASF atau 
secara efektif dan nyata telah diterima oleh ASF. Setiap pembukuan dan/atau pencatatan mengenai 
pembayaran dan/atau jumlah kewajiban Perseroan yang dibuat oleh ASF, merupakan bukti yang sah 
dan mengikat Perseroan.

b. Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT Astra Sedaya Finance (“ASF”) II

Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 100193001855662 tanggal 12 Juli 2018 oleh dan antara ASF 
selaku Kreditor dengan Perseroan selaku Debitor (“Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan II”), yang 
mengatur hal-hal sebagai berikut:

Limit dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan

- ASF menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada Perseroan dengan 
jumlah Rp. 141.876.000,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu 
Rupiah), dengan tujuan untuk membiayai pembelian barang yang disetujui oleh ASF dari pihak 
penjual.

- Barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan II (“Objek 
Pembiayaan II”), adalah sebagai berikut :

Merek/tipe/model :  Toyota/Grand Avanza/1.3 G MT 1 TON MB
Tahun :  2018
Warna :  Hitam Metalik
No. Rangka :  MHKM5EA3JJK104390
No. Mesin :  1NRF420118

Jumlah Angsuran

Perseroan menyetujui untuk membayar angsuran sejumlah Rp. 3.941.000,- (tiga juta sembilan ratus 
empat puluh satu ribu Rupiah) per bulan dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) kali angsuran kepada ASF.

Jangka Waktu 

Jangka waktu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh ASF kepada Perseroan adalah terhitung sejak 
tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021.

Bunga dan Denda

- Atas pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan, Perseroan 
wajib membayar bunga sebesar suku bunga 5,50% (lima koma lima puluh persen) flat atau setara 
dengan 10,82% (sepuluh koma delapan puluh dua persen) effective;

- Apabila Perseroan lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang terhutang oleh Perseroan 
kepada ASF, maka Perseroan wajib membayar denda keterlambatan sebesar 0,3% (nol koma tiga 
persen) per hari dari jumlah kewajiban Perseroan yang telah jatuh tempo dan belum terbayarkan 
serta biaya administrasi keterlambatan per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,- (dua 
puluh ribu Rupiah).
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Hak ASF

- Apabila terjadi tindakan moneter dan/atau kebijakan lainnya oleh Pemerintah Republik Indonesia 
yang berakibat langsung maupun tidak langsung pada Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan II, 
maka ASF berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran Perseroan sebagaimana akan 
diberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib mengikuti penyesuaian 
jumlah kewajiban tersebut.

- ASF atau kuasanya sewaktu-waktu berhak, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan 
untuk memasuki tempat-tempat di mana Objek Jaminan II berada atau diduga berada oleh ASF, 
untuk memastikan keberadaan Objek Jaminan II atau memeriksa kondisi Objek Jaminan II dan 
Perseroan wajib menunjukkan keberadaan Objek Jaminan II untuk keperluan tersebut. ASF 
berhak pula melakukan segala tindakan pemeliharaan yang seharusnya dilakukan oleh Perseroan 
atas biaya Perseroan, agar Objek Jaminan II dalam keadaan baik dan terpelihara, jika ternyata 
Perseroan lalai melakukannya sendiri.

- ASF dapat mengalihkan semua piutang, tagihan atau hak lainnya yang timbul dari Perjanjian 
Pembiayaan ASF-Perseroan II kepada pihak manapun juga dengan cara cessie, novasi, subrogasi, 
atau dengan cara lain dan dasar apapun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri 
oleh ASF tanpa harus dengan pemberitahuan melalui Pengadilan, dan dengan ini Perseroan 
menyatakan persetujuannya atas tindakan pengalihan piutang, tagihan atau hak lainnya tersebut. 
Perseroan memberi kuasa kepada ASF untuk membuat, menandatangani semua dokumen atau 
surat-surat terkait pengalihan piutang atau hak tagih tersebut.

Kewajiban Perseroan

- Perseroan wajib menyerahkan kepada ASF informasi, data, dan dokumen persyaratan fasilitas 
pembiayaan sesuai kebijakan ASF yang dijamin kebenaran, keaslian serta keabsahannya oleh 
Perseroan. Selanjutnya informasi, data, dan dokumen tersebut akan mejadi milik ASF sehingga ASF 
berhak menggunakan informasi, data, dan dokumen tersebut dan/atau dokumen Perseroan lainnya 
terkait transaksi pembiayaan untuk kepentingan bisnis ASF dan/atau grup Astra, serta pihak yang 
memiliki kerjasama bisnis dengan ASF atau pihak lain yang memiliki hak berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku untuk pemenuhan kewajiban pelaporan pada Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

- Perseroan wajib membayar angsuran secara tepat dan teratur sesuai nilai dan tanggal jatuh tempo 
berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan II dengan cara dan tempat pembayaran yang 
ditetapkan oleh ASF, dan Perseroan tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda 
pembayaran angsuran tersebut. jika hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka 
pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika hari jatuh tempo 
tersebut, jatuh pada tanggal dimana dalam bulan kalender tersebut tidak terdapat tanggal dengan 
nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja 
terakhir dalam bulan kalender dimaksud.

- Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada ASF setiap ada perubahan 
alamat domisili dan/atau alamat yang digunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan 
Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan II.

- Perseroan atas biaya sendiri senantiasa wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas Objek 
Jaminan II secara wajar dan sebagaimana mestinya antara lain menurut tata cara dan petunjuk 
penggunaan yang ditetapkan oleh produsen Objek Jaminan II atau yang dianggap layak oleh ASF. 
Seluruh objek/barang/benda yang melekat pada Objek Jaminan II termasuk dalam penjaminan atas 
Objek Jaminan II sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan II.

- Perseroan atas biaya sendiri wajib membayar dan/atau memperpanjang pajak dan/atau retribusi 
terkait atas Objek Jaminan II sesuai ketentuan yang berlaku, untuk jaminan kendaraan bermotor 
antara lain dengan melakukan perpanjangan STNK. Apabila karena alasan apapun Perseroan 
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tidak atau belum membayar atau memperpanjang pajak dan/atau retribusi atas Objek Jaminan 
II tersebut maka ASF melalui kuasanya berhak membayar atau memperpanjang pajak dan/atau 
retribusi atas Objek Jaminan II dengan biaya yang akan dibebankan kepada Perseroan, untuk 
keperluan tersebut Perseroan wajib menyerahkan seluruh dokumen terkait.

- Perseroan berkewajiban mengasuransikan Objek Jaminan II terhadap kecelakaan/kehilangan/
kerusakan/tanggung jawab pihak ketiga atau risiko lainnya yang dianggap perlu oleh ASF dengan 
premi yang dibayar oleh Perseroan dan menanggung biaya klaim asuransi yang timbul di kemudian 
hari. Perseroan mengalihkan hak (mencedeer) kepada ASF segala hak atas asuransi Objek Jaminan 
II serta memberikan kuasa kepada ASF untuk melakukan pengurusan dan penerimaan klaim 
asuransi, dan setelah dibayarkan dan diterimanya klaim asuransi, maka ASF berhak untuk secara 
langsung mengkompensasikannya dengan seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian 
Pembiayaan ASF-Perseroan II. Kegagalan mendapatkan ganti rugi dari asuransi tersebut tidak 
akan membebaskan Perseroan dari seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ASF-
Perseroan II.

Cara Pembayaran

Semua pembayaran kewajiban Perseroan kepada ASF harus dilakukan dengan cara menyetor 
langsung ke petugas kasir yang terdapat pada kantor cabang/perwakilan ASF atau dengan cara 
mentransfer ke rekening ASF dan melalui bank atau lembaga lain yang ditetapkan dalam dokumen/
surat resmi mengenai panduann pembayaran angsuran yang diterbitkan ASF. Pembayaran angsuran 
yang sah adalah pembayaran yang dibuktikan dengan kuitansi resmi yang dikeluarkan oleh ASF atau 
secara efektif dan nyata telah diterima oleh ASF. Setiap pembukuan dan/atau pencatatan mengenai 
pembayaran dan/atau jumlah kewajiban Perseroan yang dibuat oleh ASF, merupakan bukti yang sah 
dan mengikat Perseroan.

c. Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT Astra Sedaya Finance (“ASF”) III

Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 100193001855557 tanggal 12 Juli 2018 oleh dan antara ASF 
selaku Kreditor dengan Perseroan selaku Debitor (“Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan III”), yang 
mengatur hal-hal sebagai berikut:

Limit dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan

- ASF menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada Perseroan dengan 
jumlah Rp. 199.404.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu Rupiah), 
dengan tujuan untuk membiayai pembelian barang yang disetujui oleh ASF dari pihak penjual.

- Barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan III (“Objek 
Pembiayaan III”), adalah sebagai berikut :

Merek/tipe/model :  Toyota/All New Innova/2.4G MT/TDSL 1 TON MB
Tahun :  2018
Warna :  Hitam Metalik
No. Rangka :  MHFJB8EM2J1029458
No. Mesin :  2GD4400925

Jumlah Angsuran

Perseroan menyetujui untuk membayar angsuran sejumlah Rp. 5.539.000,- (lima juta lima ratus tiga 
puluh sembilan ribu Rupiah) per bulan dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) kali angsuran kepada ASF.

Jangka Waktu 

Jangka waktu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh ASF kepada Perseroan adalah terhitung sejak 
tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021.
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Bunga dan Denda

- Atas pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan, Perseroan 
wajib membayar bunga sebesar suku bunga 4,50% (empat koma lima puluh persen) flat atau setara 
dengan 8,93% (delapan koma sembilan puluh tiga persen) effective;

- Apabila Perseroan lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang terhutang oleh Perseroan 
kepada ASF, maka Perseroan wajib membayar denda keterlambatan sebesar 0,3% (nol koma tiga 
persen) per hari dari jumlah kewajiban Perseroan yang telah jatuh tempo dan belum terbayarkan 
serta biaya administrasi keterlambatan per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,- (dua 
puluh ribu Rupiah).

Hak ASF

- Apabila terjadi tindakan moneter dan/atau kebijakan lainnya oleh Pemerintah Republik Indonesia 
yang berakibat langsung maupun tidak langsung pada Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan III, 
maka ASF berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran Perseroan sebagaimana akan 
diberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib mengikuti penyesuaian 
jumlah kewajiban tersebut.

- ASF atau kuasanya sewaktu-waktu berhak, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan 
untuk memasuki tempat-tempat di mana Objek Jaminan III berada atau diduga berada oleh ASF, 
untuk memastikan keberadaan Objek Jaminan III atau memeriksa kondisi Objek Jaminan III dan 
Perseroan wajib menunjukkan keberadaan Objek Jaminan III untuk keperluan tersebut. ASF 
berhak pula melakukan segala tindakan pemeliharaan yang seharusnya dilakukan oleh Perseroan 
atas biaya Perseroan, agar Objek Jaminan III dalam keadaan baik dan terpelihara, jika ternyata 
Perseroan lalai melakukannya sendiri.

- ASF dapat mengalihkan semua piutang, tagihan atau hak lainnya yang timbul dari Perjanjian 
Pembiayaan ASF-Perseroan III kepada pihak manapun juga dengan cara cessie, novasi, subrogasi, 
atau dengan cara lain dan dasar apapun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri 
oleh ASF tanpa harus dengan pemberitahuan melalui Pengadilan, dan dengan ini Perseroan 
menyatakan persetujuannya atas tindakan pengalihan piutang, tagihan atau hak lainnya tersebut. 
Perseroan memberi kuasa kepada ASF untuk membuat, menandatangani semua dokumen atau 
surat-surat terkait pengalihan piutang atau hak tagih tersebut.

Kewajiban Perseroan

- Perseroan wajib menyerahkan kepada ASF informasi, data, dan dokumen persyaratan fasilitas 
pembiayaan sesuai kebijakan ASF yang dijamin kebenaran, keaslian serta keabsahannya oleh 
Perseroan. Selanjutnya informasi, data, dan dokumen tersebut akan mejadi milik ASF sehingga ASF 
berhak menggunakan informasi, data, dan dokumen tersebut dan/atau dokumen Perseroan lainnya 
terkait transaksi pembiayaan untuk kepentingan bisnis ASF dan/atau grup Astra, serta pihak yang 
memiliki kerjasama bisnis dengan ASF atau pihak lain yang memiliki hak berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku untuk pemenuhan kewajiban pelaporan pada Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

- Perseroan wajib membayar angsuran secara tepat dan teratur sesuai nilai dan tanggal jatuh tempo 
berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan III dengan cara dan tempat pembayaran yang 
ditetapkan oleh ASF, dan Perseroan tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda 
pembayaran angsuran tersebut. jika hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka 
pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika hari jatuh tempo 
tersebut, jatuh pada tanggal dimana dalam bulan kalender tersebut tidak terdapat tanggal dengan 
nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja 
terakhir dalam bulan kalender dimaksud.
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- Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada ASF setiap ada perubahan 
alamat domisili dan/atau alamat yang digunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan 
Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan III.

- Perseroan atas biaya sendiri senantiasa wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas Objek 
Jaminan III secara wajar dan sebagaimana mestinya antara lain menurut tata cara dan petunjuk 
penggunaan yang ditetapkan oleh produsen Objek Jaminan III atau yang dianggap layak oleh ASF. 
Seluruh objek/barang/benda yang melekat pada Objek Jaminan III termasuk dalam penjaminan 
atas Objek Jaminan III sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan ASF-Perseroan 
III.

- Perseroan atas biaya sendiri wajib membayar dan/atau memperpanjang pajak dan/atau retribusi 
terkait atas Objek Jaminan III sesuai ketentuan yang berlaku, untuk jaminan kendaraan bermotor 
antara lain dengan melakukan perpanjangan STNK. Apabila karena alasan apapun Perseroan 
tidak atau belum membayar atau memperpanjang pajak dan/atau retribusi atas Objek Jaminan 
III tersebut maka ASF melalui kuasanya berhak membayar atau memperpanjang pajak dan/atau 
retribusi atas Objek Jaminan III dengan biaya yang akan diibebankan kepada Perseroan, untuk 
keperluan tersebut Perseroan wajib menyerahkan seluruh dokumen terkait.

- Perseroan berkewajiban mengasuransikan Objek Jaminan III terhadap kecelakaan/kehilangan/
kerusakan/tanggung jawab pihak ketiga atau risiko lainnya yang dianggap perlu oleh ASF dengan 
premi yang dibayar oleh Perseroan dan menanggung biaya klaim asuransi yang timbul di kemudian 
hari. Perseroan mengalihkan hak (mencedeer) kepada ASF segala hak atas asuransi Objek Jaminan 
III serta memberikan kuasa kepada ASF untuk melakukan pengurusan dan penerimaan klaim 
asuransi, dan setelah dibayarkan dan diterimanya klaim asuransi, maka ASF berhak untuk secara 
langsung mengkompensasikannya dengan seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian 
Pembiayaan ASF-Perseroan III. Kegagalan mendapatkan ganti rugi dari asuransi tersebut tidak 
akan membebaskan Perseroan dari seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ASF-
Perseroan III.

Cara Pembayaran

Semua pembayaran kewajiban Perseroan kepada ASF harus dilakukan dengan cara menyetor 
langsung ke petugas kasir yang terdapat pada kantor cabang/perwakilan ASF atau dengan cara 
mentransfer ke rekening ASF dan melalui bank atau lembaga lain yang ditetapkan dalam dokumen/
surat resmi mengenai panduan pembayaran angsuran yang diterbitkan ASF. Pembayaran angsuran 
yang sah adalah pembayaran yang dibuktikan dengan kuitansi resmi yang dikeluarkan oleh ASF atau 
secara efektif dan nyata telah diterima oleh ASF. Setiap pembukuan dan/atau pencatatan mengenai 
pembayaran dan/atau jumlah kewajiban Perseroan yang dibuat oleh ASF, merupakan bukti yang sah 
dan mengikat Perseroan.

F. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan resiko yang mungkin terjadi atas asetnya, yaitu sebagai berikut:

1. MNC Insurance
 

No. Polis. : 10.03.02.18.03.0.01085
Penanggung : MNC Insurance
Tertanggung : Perseroan
Periode : 24 Maret 2018-24 Maret 2019
Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia
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Resiko Ditanggung/Coverage : - Komprehensif
- Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara,
- Badai, Angin Topan, Banjir dan Water Damage
- Gempa Bumi 
- Terorisme dan Sabotase 
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga 

Resiko Sendiri/Deductible : - Gempa Bumi : 10% dari klaim minimum  
Rp. 500.000,- per kejadian

- Kerugian sebagian/kerugian total : Rp. 300.000,- per 
kejadian

- Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara, Terorisme dan 
Sabotase : 10% dari klaim minimum Rp. 500.000,- 
per kejadian

- Badai, Angin Topan, Banjir dan Water Damage : 
10% dari klaim minimum Rp. 500.000,- per kejadian 

- Tanggung Jawab Pihak Ketiga : NIL

Total Nilai Pertanggungan : - Komprehensif Rp. 90.000.000,-
- Tanggung Jawab Rp. 25.000.000,-
Pihak Ketiga

Premi : Rp. 3.467.360,-
Objek Pertanggungan : Merek/Tahun  :  Toyota Kijang Innova G Diesel

   Tahun 2007
No. Mesin  :  2KD6027189
No. Rangka  :  MHFXS42G472508937
Warna  :  Hitam Metalik
No. Polisi  :  B 7136 ZO 

2. PT Chubb General Insurance Indonesia

No. Polis. : 08.10.18.000818
Penanggung : PT Chubb General Insurance Indonesia
Tertanggung : Perseroan
Periode : 24 Maret 2018-24 Maret 2019
Jenis Asuransi : Property All Risks
Resiko Ditanggung/Coverage : - Building

- Contents
- Machinery

Tambahan Coverage meliputi:
• Akomodasi sementara: Rp. 100.000.000,- setiap 

satu kejadian dan secara keseluruhan.
• Uang Tunai dalam Brankas: Rp. 100.000.000,- 

setiap satu kejadian dan secara keseluruhan.
• Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp. 100.000.000,- 

setiap satu kejadian dan secara keseluruhan.
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Resiko Sendiri/Deductible : - Api, Petir, Ledakan, Pesawat Jatuh, Asap: 
• NIL: untuk Kantor
• 5% dari klaim atau 0,1% dari Total Nilai 

Pertanggungan yang lebih tinggi: untuk Gudang 
Pribadi

- Tanah Longsor, Landslip & Subsidence : 10% dari 
klaim;

- Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan Berbahaya 
: 5% dari klaim, minimum Rp. 5.000.000,- setiap 
kerugian;

- Huru-hara (RSMD 4.1B) : 5% dari klaim, minimum 
Rp. 5.000.000,- setiap kerugian;

- Banjir, Badai, Angin Topan, Water Damage : 10% 
dari klaim;

- Vehicle Impact : NIL
- Bahaya lainnya (termasuk pembobolan/pencurian 

dengan pemaksaan dan pelanggaran kekerasan : 
Rp. 1.000.000,-

- Korsleting Listrik : Rp. 2.500.000,-

Total Nilai Pertanggungan : Rp. 23.339.120.000,-
Premi : Rp. 23.673.738,-
Objek Pertanggungan : 1. Gedung Kantor dan konten yang terletak di Jl. D.I. 

Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur, berupa:
- Building
- Contents

2. Bangunan Gudang Pribadi/Kantor yang terletak di 
Jl. Ki Hajar Dewantara RT. 004/04 No. 100 Sukatay, 
Cikarang Bekasi, berupa:
- Building

3. PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
 
No. Polis. : 12E02031800004
Penanggung : PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
Tertanggung : PT Pertamina (Persero) sebagai principal dan/atau 

KSO Meta Epsi-PT Buanareksa Binaperkasa sebagai 
Kontraktor Utama dan/atau sub-kontraktor.

Periode : 2 Maret 2018 s/d 30 Januari 2020 termasuk pengujian & 
komisioning dan ditambah masa pemeliharaan 180 hari

Jenis Asuransi : Asuransi Erection All Risk dan Contractors All Risks 
termasuk Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga

Resiko Ditanggung/Coverage : - Bagian I : Kerusakan Material

- Bagian II : Tanggung Jawab terhadap 
  Pihak Ketiga
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Resiko Sendiri/Deductible : - Bagian I :
• 10% dari klaim min Rp. 75.000.000,- masing-

masing dan setiap kerugian yang timbul dari 
badai, angin topan, banjir, water damage, 
subsidence, tanah longsor, gempa bumi, 
gunung berapi, erupsi, tsunami, pengujian, 
komisioning, masa pemeliharaan.

• 10% dari klaim min Rp. 25.000.000,- setiap 
kejadian kerusakan lain.

- Bagian II : Rp. 25.000.000,- masing-masing dan 
setiap kerugian sehubungan dengan kerusakan 
properti dan nihil sehubungan dengan cedera tubuh. 

Total Nilai Pertanggungan : - Bagian I : Rp. 151.650.000.000,- (tidak termasuk 
Pajak 10%)

- Bagian II : 
• Cedera tubuh :  Rp. 2.500.000,- /

  setiap orang
:  Rp. 50.000.000,- / 

setiap kejadian
• Kerusakan properti :  Rp. 150.000.000,- / 

setiap kejadian

 Perpaduan batas tunggal cedera tubuh dan 
kerusakan properti Rp. 200.000.000,- setiap 
kejadian tetapi tidak melebihi Rp. 1.000.000.000,- 
untuk seluruh periode asuransi

Premi : Rp. 151.712.000,-

Objek Pertanggungan : Proyek Pembangunan 1 (satu) Unit Sub Station 
Interkoneksi Power Plant dengan PLN Beserta 
Aksesorisnya di Kilang PT Pertamina (Persero) RU 
IV Cilacap berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 01/
E20000/2018-S2 tanggal 2 Maret 2018.

4. PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk
 
No. Polis. : 00100118003059
Penanggung : PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk.
Tertanggung : PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan
Periode : 12 Juli 2018 s/d 12 Juli 2021 (kedua hari tersebut pukul 

12.00 tengah hari) waktu dimana polis diterbitkan
Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
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Resiko Ditanggung/Coverage : - Komprehensif.

- Kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan 
bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan 
yang secara langsung disebabkan oleh: (i). tabrakan, 
benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; (ii). 
perbuatan jahat; (iii). pencurian, termasuk pencurian 
yang didahului atau disertai atau diikuti dengan 
kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 362, Pasal 363 Ayat (3), Ayat 
(4), Ayat (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana; (iv). kebakaran, termasuk kebakaran 
akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau 
tempat penyimpanan kendaraan bermotor, kebakaran 
akibat sambaran petir, kerusakan karena air dan/atau 
alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah 
atau memadamkan kebakaran, atau dimusnahkannya 
seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas 
perintah pihak yang berwenang dalam upaya 
pencegahan menjalarnya kebakaran itu. Kerugian 
dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa 
yang disebutkan di atas selama kendaraan bermotor 
yang bersangkutan berada di atas kapal untuk 
penyeberangan yang berada di bawah pengawasan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk 
kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal 
bersangkutan mengalami kecelakaan.

- Tanggung Jawab Pihak Ketiga

Resiko Sendiri/Deductible : - Komprehensif : Rp. 300.000,- untuk setiap kejadian.
- Gempa Bumi termasuk Tsunami : 10% dari klaim 

minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Gempa Bumi termasuk Tsunami : 10% dari klaim 

minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Banjir termasuk Angin Topan : 10% dari klaim 

minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Banjir termasuk Angin Topan : 10% dari klaim 

minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Kerusuhan, Pemogokan, dan Huru-Hara : 10% dari 

klaim minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Kerusuhan, Pemogokan, dan Huru-Hara : 10% dari 

klaim minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Hanya Kerugian Total : Rp. 300.000,- untuk setiap 

kejadian.
- Teroris dan Sabotase (Kendaraan Bermotor) : 10% 

dari klaim minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap 
kejadian.

- Teroris dan Sabotase (Kendaraan Bermotor) : 10% 
dari klaim minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap 
kejadian.
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Total Nilai Pertanggungan : - Kendaraan Bermotor (CASCO) 12 Juli 2018 – 12 
Juli 2019 : Rp. 331.900.000,- Komprehensif + Fitur.

- Kendaraan Bermotor (CASCO) 12 Juli 2019 – 12 
Juli 2020 : Rp. 265.520.000,- Kerugian Total + Fitur.

- Kendaraan Bermotor (CASCO) 12 Juli 2020 – 12 
Juli 2021 : Rp. 265.520.000,- Kerugian Total + Fitur.

- Tanggung Jawab Pihak Ketiga : Rp. 12.500.000,-

Premi : Rp. 12.954.186,-

Objek Pertanggungan : Merek  : Toyota New Innova 2.4 G M/TDSL 
Tahun 2018

No. Mesin  :  2GD4400925
No. Rangka  : MHFJB8EM2J1029458
Warna  :  Hitam Metalik
No. Polisi  : B 2479 TZQ

5. PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk
 
No. Polis. : 00100118003064
Penanggung : PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk.
Tertanggung : PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan
Periode : 12 Juli 2018 s/d 12 Juli 2021 (kedua hari tersebut pukul 

12.00 tengah hari) waktu dimana polis diterbitkan
Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor

Resiko Ditanggung/Coverage : - Komprehensif.

- Kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor 
dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang 
secara langsung disebabkan oleh: (i). tabrakan, benturan, 
terbalik, tergelincir, atau terperosok; (ii). perbuatan jahat; 
(iii). pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau 
disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman 
kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 
Pasal 363 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Pasal 365 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (iv). kebakaran, 
termasuk kebakaran akibat kebakaran benda lain yang 
berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan 
bermotor, kebakaran akibat sambaran petir, kerusakan 
karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan 
untuk mencegah atau memadamkan kebakaran, atau 
dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan 
bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam 
upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. 
Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh 
peristiwa yang disebutkan di atas selama kendaraan 
bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk 
penyeberangan yang berada di bawah pengawasan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk 
kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal 
bersangkutan mengalami kecelakaan.

- Tanggung Jawab Pihak Ketiga
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Resiko Sendiri/Deductible : - Komprehensif : Rp. 300.000,- untuk setiap kejadian.
- Gempa Bumi termasuk Tsunami : 10% dari klaim 

minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Gempa Bumi termasuk Tsunami : 10% dari klaim 

minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Banjir termasuk Angin Topan : 10% dari klaim 

minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Banjir termasuk Angin Topan : 10% dari klaim 

minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Kerusuhan, Pemogokan, dan Huru-Hara : 10% dari 

klaim minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Kerusuhan, Pemogokan, dan Huru-Hara : 10% dari 

klaim minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Hanya Kerugian Total : Rp. 300.000,- untuk setiap 

kejadian.
- Teroris dan Sabotase (Kendaraan Bermotor) : 10% 

dari klaim minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap 
kejadian.

- Teroris dan Sabotase (Kendaraan Bermotor) : 10% 
dari klaim minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap 
kejadian.

Total Nilai Pertanggungan : - Kendaraan Bermotor (CASCO) 12 Juli 2018 –  
12 Juli 2019 : Rp. 208.800.000,- Komprehensif + 
Fitur.

- Kendaraan Bermotor (CASCO) 12 Juli 2019 –  
12 Juli 2020 : Rp. 167.040.000,- Kerugian Total + 
Fitur.

- Kendaraan Bermotor (CASCO) 12 Juli 2020 –  
12 Juli 2021 : Rp. 167.040.000,- Kerugian Total + 
Fitur.

- Tanggung Jawab Pihak Ketiga : Rp. 12.500.000,-

Premi :  Rp. 8.762.016,-

Objek Pertanggungan : Merek : Toyota Grand Avanza 1.3 G MT Tahun 
2018

No. Mesin : 1NRF402118
No. Rangka : MHKM5EA3JJK104390
Warna : Hitam Metalik
No. Polisi : B 2706 TZQ
 

6. PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk
 
No. Polis. : 00100118003065
Penanggung : PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk.
Tertanggung : PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan
Periode : 12 Juli 2018 s/d 12 Juli 2021 (kedua hari tersebut pukul 

12.00 tengah hari) waktu dimana polis diterbitkan
Jenis Asuransi :  Asuransi Kendaraan Bermotor
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Resiko Ditanggung/Coverage : - Komprehensif.

- Kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan 
bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan 
yang secara langsung disebabkan oleh: (i). tabrakan, 
benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; (ii). 
Perbuatan jahat; (iii). Pencurian, termasuk pencurian 
yang didahului atau disertai atau diikuti dengan 
kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 362, Pasal 363 Ayat (3), Ayat 
(4), Ayat (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana; (iv). Kebakaran, termasuk kebakaran 
akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau 
tempat penyimpanan kendaraan bermotor, kebakaran 
akibat sambaran petir, kerusakan karena air dan/atau 
alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah 
atau memadamkan kebakaran, atau dimusnahkannya 
seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas 
perintah pihak yang berwenang dalam upaya 
pencegahan menjalarnya kebakaran itu. Kerugian 
dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa 
yang disebutkan di atas selama kendaraan bermotor 
yang bersangkutan berada di atas kapal untuk 
penyeberangan yang berada di bawah pengawasan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk 
kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal 
bersangkutan mengalami kecelakaan.

- Tanggung Jawab Pihak Ketiga

Resiko Sendiri/Deductible : - Komprehensif : Rp. 300.000,- untuk setiap kejadian.
- Gempa Bumi termasuk Tsunami : 10% dari klaim 

minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Gempa Bumi termasuk Tsunami : 10% dari klaim 

minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Banjir termasuk Angin Topan : 10% dari klaim 

minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Banjir termasuk Angin Topan : 10% dari klaim 

minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Kerusuhan, Pemogokan, dan Huru-Hara : 10% dari 

klaim minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Kerusuhan, Pemogokan, dan Huru-Hara : 10% dari 

klaim minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.
- Hanya Kerugian Total : Rp. 300.000,- untuk setiap 

kejadian.
- Teroris dan Sabotase (Kendaraan Bermotor) : 10% 

dari klaim minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap 
kejadian.

- Teroris dan Sabotase (Kendaraan Bermotor) : 10% 
dari klaim minimum : Rp. 500.000,- untuk setiap 
kejadian.
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Total Nilai Pertanggungan : - Kendaraan Bermotor (CASCO) 12 Juli 2018 –  
12 Juli 2019 : Rp. 208.800.000,- Komprehensif + 
Fitur.

- Kendaraan Bermotor (CASCO) 12 Juli 2019 –  
12 Juli 2020 : Rp. 167.040.000,- Kerugian Total + 
Fitur.

- Kendaraan Bermotor (CASCO) 12 Juli 2020 –  
12 Juli 2021 : Rp. 167.040.000,- Kerugian Total + 
Fitur.

- Tanggung Jawab Pihak Ketiga : Rp. 12.500.000,-

Premi :  Rp. 8.762.016,-

Objek Pertanggungan : Merek : Toyota Grand Avanza 1.3 G MT 
Tahun 2018

No. Mesin : 1NRF420538
No. Rangka : MHKM5EA3JJK110280
Warna : Hitam Metalik
No. Polisi : B 2707 TZQ

G. ASET TETAP PERSEROAN

Berikut ini merupakan Aset tetap yang dimiliki Perseroan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini:

No Penggunaan/
Pemanfaatan No. Sertifikat

Luas 
Tanah 
(m2)

Letak
Tercatat 

Atas 
Nama

Jangka Waktu

1 Gedung Kantor 
Pusat

Sertifikat HGB No. 360 4.505 Jalan D.I Panjaitan kav. 2 
RT. 009/RW.009. Kelurahan 
Rawa Bunga. Kecamatan 
Jatinegara. Kota Jakarta 
Timur. DKI Jakarta

Perseroan 14 Februari 2020

Sertifikat HGB No. 
00464/

218 Jalan D.I Panjaitan kav. 2 
RT. 009/RW.009. Kelurahan 
Rawa Bunga. Kecamatan 
Jatinegara. Kota Jakarta 
Timur. DKI Jakarta

Perseroan 29 September 2025

Sertifikat HGB No. 
00407

79 Jalan D.I Panjaitan kav. 2 
RT. 009/RW.009. Kelurahan 
Rawa Bunga. Kecamatan 
Jatinegara. Kota Jakarta 
Timur. DKI Jakarta

Perseroan 18 November 2022

2 Bangunan 
Gudang

Sertifikat HGB No. 5 2.985 Jalan Ki Hajar Dewantara 
RT.004/RW.04. Desa 
Sukaraya. Kecamatan 
Karangbahagia. Kabupaten 
Bekasi. Jawa Barat.

Perseroan 24 September 2018 
(saat ini sedang 

dalam pengurusan 
perpanjangan)

Sertifikat HGB No. 6 1.980 Jalan Ki Hajar Dewantara 
RT.004/RW.04. Desa 
Sukaraya. Kecamatan 
Karangbahagia. Kabupaten 
Bekasi. Jawa Barat.

Perseroan 24 September 
2018(saat ini 

sedang dalam 
pengurusan 

perpanjangan)
Sertifikat HGB No/ 7 1.475 Jalan Ki Hajar Dewantara 

RT.004/RW.04. Desa 
Sukaraya. Kecamatan 
Karangbahagia. Kabupaten 
Bekasi. Jawa Barat.

Perseroan 24 September 
2018(saat ini 

sedang dalam 
pengurusan 

perpanjangan)
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Berikut ini merupakan harta kekayaan berupa benda bergerak yang dimiliki Perseroan sampai dengan 
diterbitkannya Prospektus ini:

1. Kendaraan Roda 4 (Empat) Atau Lebih

No. BPKB No. Polisi Merek/Jenis/Tahun No. Rangka No. Mesin

9312195 B 7136 ZO Toyota Kijang Innova G / 
Minibus / 2007 MHFXS42G472508937 2KD6027189

000311751 B 2479 TZQ Toyota Kijang Innova 2.4 
G / Minibus / 2018 MHFJB8EM2J1029458 2GD4400925

000313603 B 2706 TZQ Toyota Avanza 1.3 G / 
Minibus / 2018 MHKM5EA3JJK104390 1NRF402118

000313756 B 2707 TZQ Toyota Avanza 1.3 G / 
Minibus / 2018 MHKM5EA3JJK110280 1NRF420538

Catatan :
Bahwa kendaraan-kendaraan Perseroan sebagaimana disebutkan di bawah ini:
(1) Toyota Avanza 1.3 G/Minibus/2018 Nomor Polisi B 2707 TZQ dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JJK110280 

dan Nomor Mesin 1NRF420538 sedang dijaminkan secara fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna  
No. 100193001855646 tanggal 12 Juli 2018 oleh dan antara PT Astra Sedaya Finance dengan Perseroan;

(2) Toyota Avanza 1.3 G/Minibus/2018 Nomor Polisi B 2706 TZQ dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JJK104390 
dan Nomor Mesin 1NRF402118 sedang dijaminkan secara fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna  
No. 100193001855662 tanggal 12 Juli 2018 oleh dan antara PT Astra Sedaya Finance dengan Perseroan; dan

(3) Toyota Kijang Innova 2.4 G/Minibus/2018 Nomor Polisi B 2479 TZQ dengan Nomor Rangka: MHFJB8EM2J1029458 
dan Nomor Mesin: 2GD4400925 sedang dijaminkan secara fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna  
No. 100193001855557 tanggal 12 Juli 2018 oleh dan antara PT Astra Sedaya Finance dengan Perseroan

2. Kendaraan Roda 2 (Dua)

No. BPKB No. Polisi Merek/Jenis/Tahun No. Rangka No. Mesin

M-08294694 B 4060 TLX Honda / Sepeda Motor 
110 CC / 2016 MH1JFX11XGK105708 JFX1E1101915

M-07947799 B 4061 TLW Honda / Sepeda Motor 
110 CC / 2016 MH1JFX118GK127557 JFX1E1119881

H. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN 
DENGAN PEMEGANG SAHAM 

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Anne Patricia Sutanto. Tidak 
ada perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali ataupun negosiasi yang dilakukan 
dalam pelaksanaan pengubahan pengendali. 
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Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Induk Usaha

Nama
Perusahaan

Perseroan APS CEP
PP PS PP PS PP PS

Anne Patricia Sutanto KU - K √ K √
Ludijanto Setijo K - DU √ DU -
Nawi KI - - - - -
Kahar Anwar DU - - - - -
Francis Indarto D - D √ D -
Andre H.T, THE DI - - - - -

Keterangan:  
PP : Pengurus & Pengawasan
KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen
APS : Anugerah Perkasa Semesta 

PS : Pemegang Saham
DU : Direktur Utama
D : Direktur
DI : Direktur Independen
CEP : Central Energi Pratama

Keterangan singkat mengenai PT Anugerah Perkasa Semesta dan PT Central Energi Pratama adalah 
sebagai berikut:

PT Anugerah Perkasa Semesta (“APS”)

1. Umum

APS adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas PT. Anugerah Perkasa Semesta No. 99 tanggal 21 Juni 2012, dibuat dihadapan Desman, 
S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-36146.AH.01.01 
Tahun 2012 tanggal 4 Juli 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0360423.
AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 4 Juli 2012 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 40 tanggal 4 Juli 
2012, TBN No. 43176 (“Akta Pendirian APS”).

2. Kegiatan usaha

(1) APS merupakan pemegang saham Perseroan yang bergerak di bidang:
a. Perdagangan;
b. Pembangunan;
c. Real Estate;
d. Industri;
e. Percetakan;
f. Pertanian;
g. Perbengkelan;
h. Jasa;
i. Angkutan.

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, APS dapat melaksanakan kegiatan usaha 
sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan 

ekspor antara pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang produksi sendiri dan hasil 
produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen leveransir, supplier, waralaba, 
distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik 
dari dalam maupun luar negeri, segala macam barang termasuk tetapi tidak terbatas pada 
biji plastik dan lampu, suku cadang kendaraan bermotor, alat teknik, mekanikal, elektrikal, 
furniture/ meubel kerajinan kayu dan besi. Penyalur bahan bakar SPBU (Stasiun Bahan 
Bakar Umum), kabel motor, plastik dan fibre, tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi 
(garment) dan pakaian adat, alat tulis kantor (ATK) dan barang cetakan, komputer dan suku 
cadangnya, alat-alat elektronika peralatan telekomunikasi, bahan bangunan dan material, 
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hasil industri kayu dan triplek, bahan bakar padat/batubara, hasil pertambangan meliputi 
pasir, biji emas, perak, besi, mangan, tembaga, seng, nikel, biji besi, bauksit, timah hitam, 
Liquid Petroleum Gas (LPG), aluminium, bahan-bahan mineral, molydenum, khram fosfat, 
bahan kimia, bahan pupuk, hasil pertanian, peralatan perikanan, hasil perikanan, hasil 
perkebunan, hasil hutan dan bumi hutan tanaman industri, crude palm oil (minyak nabati), 
kelapa sawit, bahan pertanian dan perkebunan, pupuk, dari segala macam barang yang 
dapat diperdagangkan, baik dalam perhitungan sendiri maupun perhitungan pihak lain 
atas dasar komisi.

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang, 
pemborong pada umumnya (general contractor) pemasangan komponen bangunan 
berat/heavy lifting, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan bandara, dermaga, 
pemasangan instalasi-instalasi pengembangan wilayah permukiman, telekomunikasi, 
petrokimia, pembangunan sarana-sarana jaringan telekomunikasi, konstruksi besi dan 
baja, pembangunan lapangan golf, penyelenggaraan proyek jalan tol, konstruksi sinyal 
dan telekomunikasi kereta api, usaha penunjang ketenagalistrikan, pengelolaan sumber 
daya alam untuk ketenagalistrikan, pemborongan (contractor) di bidang pembangunan 
dan konstruksi pabrik untuk industri kimia (chemical), pembangunan konstruksi 
billboard, reklame dan perikanan, pembangunan angkutan vertikal, dan penyelesaian 
konstruksi gedung, pemborong industri estate, membuat rencana induk kawasan dan 
rencana bangunan kawasan (pembangunan kawasan terpadu), sarana dan prasarana 
(pembangunan kawasan terpadu), menjadi pemborong/kontraktor bidang pertambangan 
umum, bidang pertambangan batubara dan bidang pertambangan minyak, gas dan panas 
bumi.

c. Menjalankan usaha real estate, termasuk jual beli bangunan serta hak atas tanahnya, 
mengelola dan melakukan persewaan atas bangunan-bangunan perkantoran, perumahan 
apartemen, kondominium, ruang pertokoan dan kios-kios, mengelola bangunan parkir dan 
bangunan pergudangan.

d. Mendirikan industri kerajinan tangan (home industri) makanan-minuman dan pengalengan/
pembotolan (amatil) industri air mineral (air minum), roti dan kue, word working dan furniture 
(meubel), industri daur ulang untuk segala macam sambah berupa barang-barang logam 
dan bukan logam (kertas, karton/kardus, plastik, kaleng, aluminium dan lain-lain) dan 
segala macam limbah yang dapat didaur ulang kembali, pengolahan kayu dan triplek, 
logam dan baja, industri pengolahan barang-barang dari logam, baja dan aluminium, 
industri pembuatan particle board dan chemical, plasterboard (plafon, gypsum) peralatan 
rumah tangga, barang-barang kebutuhan rumah tangga (consumer goods), alat-alat 
dapur, plastik dan fibre, material bangunan, alat-alat pertanian, mesin-mesin sparepart 
onderdil, peralatan teknik dan mekanikal rekayasa teknik, manufaktur dan fabrikasi, karet 
dan barang-barang dari karet, menjalankan usaha dalam bidang industri garment dengan 
mendirikan pabrik tekstil, pakaian jadi, konveksi dan bahan bakunya.

e. Mendirikan percetakan dengan kegiatan usaha antara lain meliputi: 
- Penjilidan, kartonage dan pengepakan untuk keperluan umum dan perkantoran
- Percetakan buku-buku serta kegiatan usaha terkait desain dan cetak grafis
- Percetakan dokumen serta kegiatan usaha terkait offset, sablon.
- Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan digital printing.

f. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, meliputi agroindustri dan agrobisnis 
(perdagangan hasi-hasil pertanian) industri pertanian, perkebunan tanaman pangan, 
perkebunan lada, kehutanan, peternakan, peternakan unggas, budi daya mutiara, 
penangkaran dan budi daya biota laut. Perikanan darat/laut dan pertambakan, penangkaran 
dan pengembangbiakan satwa, rumah potong ternak dan unggas, ruang pemrosesan telur 
(eggs frosen processing plant) pembenihan dan budi daya biota laut, pembenihan dan budi 
daya biota air tawar, perkebunan tanaman keras (palawija), perkebunan tanaman industri, 
perkebunan kopi, teh, coklat (cocoa/cacao), kelapa (coconut), kelapa sawit, peternakan 
budi daya walet, pembenihan tanaman hias, rehabilitasi tanah dan reboisasi, perkebunan 
tanaman jatrova (jarak pagar) perkebunan tanaman industri bahan bakar minyak nabati, 
perkebunan karet, pemungutan hasil hutan dan pemeliharaan serta pengelolaan hutan, 
budi daya singkong, teknologi budi daya singkong, pertanian dan peternakan herbal.
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g. Menjalankan usaha di bidang perbengkelan, showroom, pemasangan dan penjualan 
accessories kendaraan, penyewaan alat-alat berat, perawatan, pemeliharaan dan 
perbaikan kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang alat-alat berat, pemeliharaan 
dan penyediaan suku cadang pesawat ringan, penyewaan alat berat, bengkel konstruksi 
pesawat uap dan bejana tekan, bengkel alat-alat yang berhubungan dengan gas, 
pelayanan jasa profesional las laser (profesional laser welding services), pabrikasi dan 
rekayasa yang berhubungan dengan sarana dan prasaran telekomunikasi, perakitan 
sepeda.

h. Menyediakan jasa dan pelayanan, termasuk pula jasa mengelola aset sendiri maupun 
aset perusahaan orang lain, memberikan jasa penasihat keuangan untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan investasi, jasa/pelayanan periklanan dan reklame, serta promosi dan 
pemasaran, jasa komputer, hardware peripheral, jasa teknologi informasi dan internet 
content, jasa pengolahan data, jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan komputer 
dan peripheral, jasa e-commerce, jasa pengembangan bisnis, jasa pengempangan piranti 
lunak (software) jasa penyelenggara usaha teknik, jasa kebersihan (cleaning service), 
pemeliharaan dan perawatan segala macam gedung dan rumah tinggal, perancang 
busana (rumah mode) jasa pengelolaan salon kecantikan, jasa pelaksanaan perkawinan 
(wedding organizer), jasa penyelenggara acara, jasa penelitian dan pengembangan obat 
tradisional, sarana penunjang perusahaan pertambangan, konsultasi bidang manajemen 
dan administrasi engineering, konsultasi bidang pemasaran dan survey pasar, konsultasi 
bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi bidang studi perencanaan, 
konsultasi bidang pengelolaan sistem informasi geografis (geologi dan geodesi), 
konsultasi mobilisasi pengerukan, reklamasi dan peralatannya, jasa bidang konstruksi 
pertambangan, jasa penunjang kegiatan pertambangan, konsultasi bidang pertambangan 
hasil bauksit, konsultasi bidang pertambangan yang berkaitan dengan timah hitam, jasa 
terminal batubara, jasa pelaksanaan pekerjaan penyelidikan tanah dan batu-batuan di 
darat dan di dalam air, jasa bidang manajemen pertambangan umum, menjalankan usaha 
di bidang pengambilan data dan pengolahan geofisika dan geologi, jasa dalam bidang 
kreatif, jasa pendidikan dan pelatihan herbal, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

i. Mendirikan dan menjalankan mini market/toko dengan melakukan perdagangan eceran 
barang-barang keperluan sehari-hari dalam bangunan terutama tetapi tidak terbatas pada 
buah-buahan, alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandang dan pangan.

j. Menjalankan usaha jasaboga meliputi tetapi tidak terbatas pada pengilahan, penyediaan 
dan pelayanan, makanan dan minuman (kopi, teh dan minuman kaleng/botol) di tempat 
yang ditentukan oleh pemesan, penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan 
dan minum.

k. Mendirikan restoran, rumah makan dan atau bar, diskotik, karaoke, meliputi kegiatan 
pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman serta dapat pula 
menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.

l. Menyelenggarakan usaha di bidang transportasi dan pengangkutan umum di darat (pipa/
pipanisasi, bus, truk dan kereta api), ekspedisi dan pergudangan, transportasi penumpang, 
pengangkutan, transportasi hasil perkebunan, perkebunan coklat (cacao), perkebunan 
kelapa (coconut), perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan batubara.

3. Susunan Pengurus APS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Anugerah Perkasa Semesta 
No. 86 tanggal 29 Januari 2018, dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, 
yang telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Anugerah 
Perkasa Semesta No. AHU-AH.01.03-0056835 tanggal 07 Februari 2018 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017649.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 07 Februari 2018 (“Akta 
No. 86/2018”), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris APS yang terakhir adalah sebagai 
berikut:
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Dewan Komisaris
Komisaris : Anne Patricia Sutanto

Direksi
Direktur Utama : Ludijanto Setijo
Direktu : Francis Indarto

4. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham APS

Berdasarkan dengan Anggaran Dasar APS No. 99 tanggal 21 Juni 2012, dibuat dihadapan Desman, 
S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-36146.AH.01.01 
Tahun 2012 tanggal 4 Juli 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0360423.
AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 4 Juli 2012 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 40 tanggal 4 Juli 
2012, TBN No. 43176 (“Akta Pendirian APS”)., struktur permodalan APS adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham

Jumlah Saham Nilai Nominal
(Rp,-)  (%)

Modal Dasar 100.000 10.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
Ludijanto Setijo 10.000 1.000.000.000 40,00
Benny Tjokrosaputro 10.000 1.000.000.000 40,00
Anne Patricia Sutanto 5.000 500.000.000 20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 25.000 2.500.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 75.000 7.500.000.000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas 
PT Anugerah Perkasa Semesta No. 9 tanggal 12 Desember 2012, dibuat dihadapan Anna Maria 
Kelana, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah dicatat dan diterima pemberitahuan 
perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Anugerah Perkasa 
Semesta No. AHU-AH.01.10-00742 tanggal 14 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0001755.AH.01.09. Tahun 2013 Tanggal 14 Januari 2013 (“Akta No. 9/2012”), 
dimana berdasarkan akta tersebut pemegang saham APS telah menyetujui pengalihan saham 
dalam APS, yaitu sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham

Jumlah Saham Nilai Nominal
(Rp,-)  (%)

Modal Dasar 100.000 10.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
Ludijanto Setijo 9.000 900.000.000 36,00
Francis Indarto 2.500 250.000.000 10,00
Anne Patricia Sutanto 13.500 1.350.000.000 54,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 25.000 2.500.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 75.000 7.500.000.000
 

PT Central Energi Pratama (“CEP”)

1. Umum

CEP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 83 tanggal 26 Maret 2004, dibuat dihadapan Agus 
Madjid, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-15189 HT.01.01.TH.2004 tertanggal  
24 September 2004, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan  
No. TDP.090415120760 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Timur Nomor: 1028/
BH.09-04/VII/2004 tertanggal 14 Juli 2004, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 77 tanggal  
24 September 2004, TBN No. 9532/2004 (“Akta Pendirian CEP”).
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Akta Anggaran Dasar terakhir CEP adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 07 Januari 2008, akta mana telah mendapatkan 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-04867.
AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan  
No. AHU-0007343.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 (“Akta No. 11/2008”).

2. Kegiatan usaha

(1) CEP merupakan pemegang saham Perseroan yang bergerak di bidang:
a. Perdagangan;
b. Pembangunan;
c. Jasa.

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CEP dapat melaksanakan kegiatan 
usaha sebagai berikut:
a.  Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, eksport dan import, perdagangan 

besar, grosir, supplier, leveransir, waralaba dan commicion house, distributor, agen dan 
perwakilan dari badan-badan perusahaan, perdagangan yang berhubungan dengan usaha 
real estate dan property, perdagangan mobil dan motor, perdagangan eceran kecuali mobil 
dan motor, perdagangan komputer dan alat elektronik, perdagangan peralatan transmisi 
telekomunikasi, eksport dan import barang-barang engineering, bertindak sebagai agen, 
grosir barang-barang engineering, distributor atau perwakilan dari badan perusahaan 
barang engineering (teknik), perdagangan supermarket/hypermarket (toserba/swalayan), 
penyalur bahan bakar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), perdagangan 
tunai dan kredit serta jual beli dengan angsuran, penyalur bahan bakar minyak tanah, 
solar dan gas, perdagangan hasil industri kayu dan tripleks, perdagangan bahan bakar 
kendaraan bermotor, perdagangan bahan bakar minyak tanah dan gas, eksport import 
dan perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, perdagangan bahan kimia, 
perdagangan farmasi dan obat-obatan, perdagangan kosmetika, perdagangan alat-alat 
kesehatan, multilevel marketing, perdagangan alat tulis kantor, perdagangan peralatan 
telekomunikasi dan multimedia.

b. Menjalankan usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang, 
pemborongan pada umumnya (general contractor), pemasangan komponen bangunan 
berat (heavy lifting), pembangunan konstruksi gedung jembatan, jalan, taman, pemasangan 
instalasi-instalasi elektrikal dan mekanikal, konstruksi besi dan baja, pengembangan 
wilayah pemukiman, pemborongan bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi, 
pemborongan bidang pertambangan umum, pemborongan bidang telekomunikasi, 
pemborongan bidang petrokimia, konstruksi besi dan baja dan pembangunan sarana 
prasarana telekomunikasi.

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa, persewaan dan sewa beli kendaraan 
bermotor, periklanan, promosi dan reklame, hiburan, agensi, manajemen dan produksi, 
penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan, persewaan mesin dan peralatannya, 
computer hardware dan usaha terkait, pendidikan, kebersihan, jasa telekomunikasi, 
kesenian dan pameran, instalasi dan perawatan jaringan komputer dan sarana 
penunjangnya, teknologi informasi, internet dan software, kesehatan hewan, pengolahan 
data, penyelenggaraan usaha teknik, pengelolaan gedung, perkantoran, taman, hiburang, 
rekreasi, dan kawasan berikat, ekspedisi dan pergudangan, keamanan, pedagangan jasa 
dan barang melalui internet, jasa konsultasi konstruksi/sipil, manajemen dan administrasi, 
konsultasi kecantikan, perawatan dan kebugaran tubuh, konsultasi bidang arsitek, design 
dan interior, konsultasi kinerja perusahaan, konsultasi teknik engineering, konsultasi 
manajemen sumber daya manusia, konsultasi pelatihan dan keterampilan, konsultasi 
restoran dan makanan, konsultasi bidang pemasaran dan survey pasar, konsultasi bidang 
studi perencanaan, konsultasi bidang sistem informasi geografis, konsultasi bidang 
pertanian, konsultasi bidang telekomunikasi, energi, kependudukan, kesehatan, industri, 
pendidikan, pertambangan, kepariwisataan, transportasi, konsultasi AMDAL, konsultasi 
pengerukan dan reklamasi.
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3. Susunan Pengurus CEP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Central Energi Pratama  
No. 87 tanggal 29 Januari 2018, dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang 
telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Central Energi Pratama 
No. AHU-AH.01.03-0056884 tanggal 07 Februari 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0017663.
AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 07 Februari 2018 (“Akta No. 87/2018”), susunan anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris CEP yang terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Anne Patricia Sutanto

Direksi
Direktur Utama : Ludijanto Setijo
Direktur : Francis Indarto

4. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham CEP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham CEP No. 13 tanggal 
12 Desember 2012, dibuat dihadapan Anna Maria Ira Kelana, S.H., M.K.n., Notaris di Tangerang, 
akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan CEP No. AHU-
AH.01.10.00748 tertanggal 14 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan  
No. AHU-0001761.AH.01.09 Tanggal 14 Januari 2013 (“Akta No. 13/2012”), struktur permodalan 
CEP yang terakhir adalah sebagai berikut :

Keterangan
Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham

Jumlah 
Saham

Nilai Nominal
(Rp,-)  (%)

Modal Dasar 100.000 10.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
Ludijanto Setijo 9.000 900.000.000 36,00
Francis Indarto 2.500 250.000.000 10,00
Anne Patricia Sutanto 13.500 1.350.000.000 54,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 25.000 2.500.000.000 100
Saham dalam Portepel 75.000 7.500.000.000

I. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 01 Tahun 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
adalah sebagai berikut: 

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama :  Anne Patricia Sutanto
Komisaris :  Ludijanto Setijo
Komisaris Independen :  Nawi

Direksi:
Direktur Utama :  Kahar Anwar
Direktur :  Francis Indarto
Direktur Independen :  Andre H.T, THE

 
Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan 
dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33/2014, 
termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh 
Direksi.
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Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
Perseroan. 

Anne Patricia Sutanto – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar Master of Business 
Administration dari Loyola Marymount University, Los Angeles. Mengawali 
karir sebagai Business Development PT Kayu Lapis Indonesia (1995 - 1996); 
Assistant Finance Director PT Batik Keris (1996 - 1997); Director PT Pan 
Brothers Tbk (1997 – 2009); Director PT Multiyasa Abadi Sentosa (1998 – 
2004); President Director PT Plymilindo Perdana (2002 – sekarang); Director 
PT Homeware International Indonesia (2004 – sekarang); President Director 
PT Indo Veneer Utama (2006 – sekarang); Director PT Nine Square Indonesia 
(2008 – sekarang); President Commissioner PT Pan Brothers Tbk (2009 – 
2010); Vice President Director PT Pan Brothers (2010 – sekarang); President 
Director PT Pancaprima Ekabrothers (2010 – sekarang); Commissioner PT Bumi 
Teknokultura Unggul Tbk (2012 – 2016); Commissioner PT Andira Agro Tbk 
(2013 – sekarang); Commissioner PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (2014 
– sekarang); President Director PT Ocean Asia Industry (2016 – Juni 2018); 
President Director PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (2016 – sekarang); Director 
PB International B.V (2016 – sekarang); President Director PT Cipta Wastu 
Salira (2017 – sekarang); President Commissioner PT Ocean Asia Industry (Juni 
2018 – sekarang). Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2013 – 
sekarang.

Ludijanto Setijo – Komisaris 

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Nakano 
School of Business, Jepang, dalam bidang Marketing. Mengawali karir sebagai 
Deputy General Manager PT Herald Tristate Plastic dan Finance Director  
PT Tassindo Tassa Industries (1993 – 1995); Director PT Intiras Busana Prana 
International (1995 - 1997); Director PT Pan Brothers Tbk (1997 – 2002); 
Director PT Pancaprima Ekabrothers (1997 – 2002); Vice President Director 
PT Pan Brothers Tbk (2002 – 2010); President Director PT Pan Brothers Tbk 
(2010 – sekarang); Vice President Director PT Pancaprima Ekabrothers (2002 – 
sekarang); dan President Commissioner PT Andira Agro Tbk (2015 – sekarang). 
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2015 – sekarang.

Nawi – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Universitas 
Atma Jaya Jakarta dalam bidang Akuntansi. Mengawali karir sebagai Asisstant 
Auditor di Kantor Akuntan Publik Bayudi Watu (1990-1991); Junior Auditor di 
Kantor Akuntan Publik Thomas Iguna (1991-1992); Chief Account PT Hanwool 
Jaya (1991-1992); Accounting Supervisor Assistant PT Indofood Sukses 
Makmur (1992-1995); General Manager/Finance & Admin Manager PT Persada 
Komindo dan PT Nusapro Telemedia Persada (1995-2001); Financial Controller  
PT Budi Tritama (2001-2002); dan Operational Director di PT Trimitra Tunas 
Sakti (2003-sekarang). Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan 
sejak September 2018. 
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Kahar Anwar – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari 
Universitas HKBP Nommensen, Medan. Mengawali karir sebagai Head unit 
of Commercial Banking PT Bank Bali (1989 – 1993); Vice President PT Bank 
Credit Lyonnais Indonesia (1993 – 1999); Managing Director PT Bank Citibank 
Indonesia (1999 – 2015), Director PT Andira Agro Tbk (2015-sekarang) dan 
President Director PT Meta Epsi Tbk (2015 – sekarang). 

Francis Indarto – Direktur 

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Memperoleh gelar Master of Business 
Administration dari Santa Clara University, California, USA pada tahun 1996. 
Mengawali karir sebagai Foreign Exchange Trader di Bank Dagang Nasional 
Indonesia (1994), Manager Hawk Oil Tools, Inc. (1995 – 1996); Investment 
Analyst di PT Gajah Tunggal Mulia (1997); Head, Trading and Asset Liability 
Management Standard Chartered Bank (1997 – 2004); Senior Vice President, 
Head of Asset and Liability Management PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004 
– 2005); Executive Vice President – Head, Global Markets PT Bank Permata 
Tbk (2005 – 2012) dan terakhir sebagai Director PT Central Energi Pratama 
(2012 – sekarang); Director PT Anugerah Perkasa Semesta (2013 – sekarang); 
President Director PT Andira Agro Tbk (2013 – sekarang) dan Direktur Perseroan 
(2013 – sekarang).

Andre H.T, THE – Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Science in 
Business Administration dari California State University, Bakersfield, California, 
USA pada tahun 1994. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir 
lebih dari 20 tahun di bidang perbankan dan lembaga keuangan dengan 
berbagai pengalaman di bagian bisnis, kredit, dan produk perbankan komersial 
dan korporasi. Mengawali karir sebagai Senior Manager PT Credit Lyonnais 
Indonesia (1995 – 1999); Asistant Vice President PT Citibank Indonesia (200-
2004); Executive Vice President PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004 – 2015); 
Commissioner PT Prima Kawan Sejahtera (2017 – sekarang); Commisioner  
PT Anson Prima Sekawan (2017 - sekarang); dan bergabung dengan Perseroan 
sebagai Direktur Independen sejak Mei 2018 – sekarang.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang 
Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi 
dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan 
penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi 
terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak 
terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Perseroan.
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J. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Sejalan dengan visi dan misi, manajemen Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan 
citra positif perusahaan untuk menjadi lebih baik.

Good Corporate Governance (“GCG”) pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan 
pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat, sebuah perusahaan 
melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola 
secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahan membutuhkan suatu kesadaran, kerja 
keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi 
serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui 
penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta 
pertanggungjawaban. 

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya 
sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris 
Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris 

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. 
Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki 
Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan 
Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan 
bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan 
komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh 
Dewan Komisaris. Rapat anggota Dewan Komisaris sejak efektif menjabat dilaksanakan 1 (satu) kali 
setiap bulan dimulai dari bulan Januari 2018 sampai bulan September 2018. Perinciannya adalah 
sebagai berikut:

NAMA JABATAN JUMLAH 
RAPAT

JUMLAH 
KEHADIRAN 

FREKUENSI 
KEHADIRAN

Anne Patricia Sutanto Komisaris Utama 9 9 100%
Ludijanto Setijo Komisaris 9 9 100%
Nawi Komisaris Independen 0 0 -

Belum terdapat pelaksanaan tugas Komisaris Independen selama tahun 2018 dikarenakan pengangkatan 
Bapak Nawi selaku Komisaris Independen berlaku pada tanggal 26 September 2018.

Rapat anggota Dewan Komisaris sejak efektif menjabat telah dilaksanakan 9 (sembilan) kali dengan 
frekuensi 1 (satu) kali setiap bulan dimulai dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 
2018. Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:
1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap 

kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun 
usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.

2. Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan 
Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.
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Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK  
No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan 

Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 

dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 

dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel. 

Untuk tahun 2018, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Dewan Komisaris sebesar  
Rp 120.000.000,-. Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja dewan komisaris 
berakhir.

Direksi

Perseroan memiliki seorang Direktur Utama, seorang Direktur dan seorang Direktur Independen yang 
secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha 
Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk 
kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau 
Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar. 

2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. 

Rapat anggota Direksi sejak efektif menjabat dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan dimulai dari bulan 
Januari 2018 sampai bulan September 2018. Perinciannya adalah sebagai berikut: 

NAMA JABATAN JUMLAH 
RAPAT

JUMLAH 
KEHADIRAN 

FREKUENSI 
KEHADIRAN

Kahar Anwar Direktur Utama 9 9 100%
Francis Indarto Direktur 9 9 100%
Andre H.T, THE Direktur Independen 9 4 44%

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.

Untuk tahun 2018, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Direksi sebesar Rp 1.200.000.000,- . 
Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Komite 
Renumerasi dan Nominasi menyampaikan rekomendasi besaran Remunerasi kepada Dewan Komisaris 
yang nantinya Dewan Komisaris menyampaikan di dalam RUPS untuk meminta persetujuan pemegang 
saham.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 
009/DIR/CORPSEC/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, Perseroan telah menunjuk Francis Indarto sebagai 
Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan. Keterangan singkat 
mengenai Francis Indarto dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan. 
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Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 
Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai 
berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang 
berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan 
yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara 
umum.

2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang 
Pasar Modal;

3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, 
dan masyarakat;

4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan 

pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara 

lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain 
sebagainya

7. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan 

Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perusahaan : Meta Epsi Building
   Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Kav. 2 
  Jakarta Timur 13350, Indonesia
Telepon : 021 856 4955
Faksmili : 021 856 4956
Email : corpsec@metaepsi.com

Saat ini belum terdapat Program pelatihan dalam rangka mengingkatkan kompetensi untuk Corporate 
Secretary kedepannya akan aktif mengikuti pelatihan – pelatihan yang diselenggarakan oleh BEI.

Komite Audit

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan 
Dewan Komisaris Perseroan No.011/DEKOM/KA/IX/2018 tanggal 26 September 2018.

Perseroan juga telah menyusun Piagam Komite Audit tertanggal 26 September 2018. Piagam Komite 
Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris 
Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan 
Komisaris Perseroan serta menidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris 
Perseroan, yang antara lain meliputi:

a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan 

keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan 

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
e. Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan 

yang berkaitan dengan Perseroan;
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f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan; 
g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan 

Akuntan Publik;
h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan 

Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan 

Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh 

Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh 
Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris 
Perseroan; dan

l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan 
kepentingan Perseroan. 

Wewenang Komite Audit: 
a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, 

dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan; 
b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi 

audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu 

pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua 
Nama : Nawi
Pendidikan : Universitas Atma Jaya Jakarta, bidang Akuntansi
Pengalaman Kerja : Asisten Auditor di Kantor Akuntan Publik Bayudi Watu (1990-1991); Junior 

Auditor di Kantor Akuntan Publik Thomas Iguna (1991-1992); Chief Account 
PT Hanwool Jaya (1991-1992); Accounting Supervisor Assistant PT Indofood 
Sukses Makmur (1992-1995); General Manager/Finance & Admin Manager 
PT Persada Komindo dan PT Nusapro Telemedia Persada (1995-2001); 
Financial Controller PT Budi Tritama (2001-2002); dan Operational Director 
di PT Trimitra Tunas Sakti (2003-sekarang). Menjabat sebagai Komisaris 
Independen Perseroan sejak September 2018.

Anggota
Nama : Agus San Njoto
Pendidikan : Diploma III dari Universitas Bina Nusantara
Pengalaman Kerja : Pada tahun 1990-2000 bekerja di Toko Computer Trust Computer dan Toko 

HP Trust Cellular sebagai Direktur, selanjutnya pada tahun 2000-2007 
sebagai Direktur Distributor LG Mobile PT Lintas Galaxy Cellular. Pada tahun 
2007-sekarang bekerja di PT Fajar Sejahtera Mandiri (Distributor XL Axiata) 
dengan jabatan sebagai Direktur.

Nama : Darwin Wijaya
Pendidikan : Sarjana Ekonomi
Pengalaman Kerja : Pada tahun 2006 – 2007 bekerja di KAP Johan Malonda Mustika dan Rekan, 

selanjutnya pada tahun 2007 hingga 2008 bekerja di KAP Purwanto, Sarwoko, 
Sandjaja dengan jabatan sebagai Junior Auditor. Pada tahun 2009 hingga 
sekarang bekerja di PT Fajar Sejahtera Mandiri dengan jabatan terakhir 
Finance and Accounting
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Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) 
kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan 
baru efektif menjabat pada 26 September 2018, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan 
Komite Audit belum diselenggarakan. 

Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No. 56/2015 dengan 
ditetapkannya Unit Audit Internal oleh Direksi Perseroan pada tanggal 16 Juli 2018 melalui Surat 
Keputusan Direksi Perseroan No. 010/DIR/AI/VII/2018 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. 
Perseroan juga telah menyusun Piagam Unit Audit Internal tertanggal 07 Desember 2018. Piagam Unit 
Audit Internal merupakan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal.

Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Unit Audit Internal (“UAI”) dalam memberikan 
jasa assurance dan consulting yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan 
operasional Perseroan. UAI membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan 
metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas risk management, internal 
control, dan governance processes.

Unit Audit Internal memiliki tugas sebagai berikut
- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Perseroan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen risiko 

sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, 

operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa disemua 

tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan 

Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah 

disarankan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal: 
a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit 

serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/Atau Komite Audit;
c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau 

Komite Audit Perseroan; dan
d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan 
Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut: 

Nama : Soraya Puspita
Pendidikan : Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Negeri 

Jakarta. 
Pengalaman Kerja : Pada tahun 2016 – 2018, bekerja pada PT. Meta Epsi dengan jabatan Assistant 

Manager Finance and Accounting

Berdasarkan surat pengukuhan Perseroan No 032/DIR-KA/S-KET/XI/2018 tertanggal 19 November 
2018, saudari Soraya Puspita saat ini hanya menjabat sebagai Unit Audit Internal.
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Dalam pelaksanaan pengawasan internal, Unit Audit Internal mempunyai peranan penting dalam 
melakukan penilaian mengenai kepatuhan terhadap peraturan dengan senantiasa melaksanakan tugas-
tugas yang telah diberikan sesuai dengan Piagam Audit Internal. Rapat Unit Audit Internal dilakukan 
secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, 
dan/atau komite audit untuk mengevaluasi dan menilai kecukupan pengendalian internal dan kepatuhan 
sehingga setiap penyimpangan dapat dideteksi secara dini untuk dilakukan perbaikan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah memenuhi ketentuan POJK 
No. 34/2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 012/DEKOM/KNR/IX/2018 
tanggal 26 September 2018. Selain itu, Perseroan juga telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan 
Remunerasi tertanggal 26 September 2018, yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Nominasi 
dan Remunerasi Perseroan. 

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab 
sebagai berikut:

1. Tugas 
1) Terkait Fungsi Nominasi

a) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:
(i) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
(ii) Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/

atau Dewan Komisaris Perseroan;
(iii) Kebijakan evaluasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
(iv) Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris 

Perseroan;
b) Memberikan usulan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada 

Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan;
c) Menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengindentifikasi para calon, 

memeriksa dan menyetujui calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, 
dan dalam melakukan hal tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan 
menerapkan prinsip bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan kedudukan yang 
bersangkutan dan merupakan calon yang memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan 
tersebut dengan pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya;

d) Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 
sebagaimana dimaksud di atas.

2) Terkait Fungsi Renumerasi
a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian 

dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu.
b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan 

besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS 
Perseroan.

c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka kebijakan 
remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan yang sebelumnya telah disetujui oleh 
Direksi. Rekomendasi tersebut (jika ada) selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan 
Komisaris kepada Direksi.

d) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau 
Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

e) Komite wajib menjalankan prosedur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau 
Direksi Perseroan sebagai berikut:
(i) Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang 

bersifat tetap dan variabel;
(ii) Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi; dan
(iii) Menyusun besaran atas struktur remunerasi.
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f) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud di atas harus 
memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:
(i) Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu 

ke waktu;
(ii) Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
(iii) Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
(iv) Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/atau 

Direksi Perseroan; dan
(v) Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan 

strategi Perseroan.
(vi) Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan 

kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi 
Perseroan.

g) Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun anggota Dewan 
Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan.

h) Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimal 1 kali 
dalam setahun.

i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan 
remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Benturan Kepentingan.
 Dalam hal Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki 

benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut 
wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang 
mendasari usulan tersebut.

2. Tanggung Jawab
1) Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris 

Perseroan.
2) Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan disampaikan kepada 

Dewan Komisaris Perseroan dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
a) Laporan hasil rapat (risalah rapat);
b) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite Nominasi dan Remunerasi 

Perseroan;
c) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi 

Perseroan; dan
d) Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, 

evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran, jika ada.

3) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang masih, atau 
yang sudah tidak lagi menjabat, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi 
Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal 
dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

4) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilarang 
menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan 
pribadi.

5) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam melaksanakan 
tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati ketentuan peraturan yang berlaku dan COBP 
Perseroan serta dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak 
langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.
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Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan 
Komisaris PT Meta Epsi Tbk No. 012/DEKOM/KNR/IX/2018 tanggal 26 September 2018, dengan 
susunan sebagai berikut:

Ketua : Nawi
Anggota : Ludijanto Setijo

Anne Patricia Sutanto 

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Komite Nominasi dan Remunerasi 
dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Dikarenakan baru efektif menjabat pada 26 September 2018, saat ini belum terdapat rapat dan 
laporan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi. Perseroan akan berkomitmen akan 
menyelenggarakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi 1 kali dalam 4 bulan.

Sistem Pengendalian Internal 

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. 
Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan 
melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan 
Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite 
audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan. 

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap 
penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang 
yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian 
internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap 
aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor 
eksternal. 

Manajemen Risiko 

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan 
dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan 
melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Mitigasi risiko Ketergantungan dengan PLN
Saat prospektus ini diterbitkan, pelanggan utama Perseroan adalah PLN. Namun bila melihat 
sejarah yang dimiliki oleh Perseroan, Perseroan telah banyak mengerjakan proyek-proyek lain 
selain dengan PLN. Dalam rencana bisnis Perseroan, Perseroan berencana untuk mengerjakan 
private commercial sector dan energi terbarukan. Selain itu, saat ini Perseroan juga telah memiliki 
beberapa kontrak selain kontrak dengan PLN.

2. Mitigasi risiko Pembebasan Lahan Oleh Pelanggan Perseroan
Dalam hal pengerjaan proyek, telah ada biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, namun tidak 
menutup kemungkinan lahan yang direncanakan akan digunakan untuk pengerjaan proyek, pihak 
pelanggan mengalami kesulitan dalam memperoleh lahan tersebut. Risiko mengenai hal ini sudah 
diperitungkan oleh Perseroan dalam perencanaan biaya Proyek. Perseroan dalam memutuskan 
untuk menjalankan suatu proyek juga memperhatikan aspek kehati-hatian dalam memilih konsumen.

3. Mitigasi risiko Persaingan usaha
Sebagai perusahaan yang telah lama berkecimpung dalam bidang Rekayasa, Pengadaan dan 
Konstruksi (EPC), Perseroan dalam menekan risiko tersebut dengan cara:
- Selalu menjaga nama baik Perseroan dengan menjaga kepercayaan pelanggan dan 

penyelesaian proyek tepat waktu;
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- Melakukan penetrasi pasar (pelanggan) baru;
- Menjalankan manajemen mutu sesuai standart ISO 9001 : 2015 yang dimiliki oleh Perseroan;
- Menjalankan kebijakan Perseroan untuk selalu mengendalikan risiko terhadap keselamatan 

dan kesehatan kerja, lingkungan, mutu dan pengamanan dengan cara menerapkan sistem 
manajemen Perseroan untuk memenuhi kepuasan stakeholders.;

- Melakukan optimalisasi dan review metode kerja untuk efisiensi dan efektivitas penyelesaian 
pekerjaan.;

- Melakukan pengembangan usaha baru untuk meningkatkan value dan return yang semaksimal 
mungkin bagi Perseroan.;

- Menetapkan kebijakan untuk mempertahankan kualitas pelayanan, menciptakan inovasi baru 
dibidang rancang bangun dan metode pengerjaan proyek.; dan

- Mengimplementasikan strategi pemasaran baru untuk meningkatkan pemilihan proyek-proyek 
yang ada.

4. Mitigasi risiko bahan baku
Untuk meminimalkan risiko ketersediaan bahan baku dan bahan material proyek, Perseroan telah 
melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Selalu membina hubungan baik dengan pabrikan yang memproduksi bahan baku
- Melakukan manajemen waktu dalam setiap penyediaan bahan baku
- Tidak tergantung hanya pada satu produsen bahan baku

5. Mitigasi risiko kekurangan tenaga kerja terampil
Bagi bisnis Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi (EPC), faktor tenaga kerja terampil merupakan 
salah satu komponen utama dalam penyediaan layanan yang optimal dan kompeten secara 
konsisten. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, tingkat kepuasan pelanggan akan 
cenderung rendah dan hal ini akan mempersulit Perseroan dalam mempertahankan pangsa 
pasarnya. Untuk meminimalkan risiko kekurangan tenaga kerja terampil beberapa langkah yang 
diambil Perseroan antara lain:
- Meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan menganggap karyawan sebagai asset;
- Memfasilitasi karyawannya untuk melakukan uji kompetensi tenaga kerja terampil untuk 

memperbanyak tenaga kerja terampil di Perseroan; dan
- Menambah pegawai yang memiliki keterampilan khusus.

6. Mitigasi risiko Keputusan Menteri ESDM Nomor 1567 K/21/MEM/2018 Tentang Pengesahan 
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2018 S.D 2027
Dalam menghadapi risiko ini, Perseroan melakukan mitigasi dengan:
- Senantiasa mengikuti perkembangan terakhir atas kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang 

dilakukan Pemerintah;
- Melakukan analisa atas kemungkinan-kemungkinan perubahan kebijakan tersebut.
- Tetap berusaha mencari peluang mendapatkan proyek-proyek konstruksi lainnya diluar PLN

7. Mitigasi Aksi Korporasi
Dalam memutuskan suatu Aksi Korporasi, manajemen Perseroan akan terlebih dahulu melakukan 
analisa dan bila diperlukan melakukan uji kelayakan melalui pihak ketiga yang berkompeten dan 
independen. Hal tersebut didasari untuk meminimalkan risiko yang timbul dalam rencana Perseroan 
melakukan investasi dan aksi korporasi sehingga tidak merugikan Perseroan dan investor. Selain 
itu, Perseroan juga memiliki kebijakan dan batasan tersendiri ketika dalam melakukan investasi 
dan aksi korporasi.

8. Mitigasi risiko ketidakmampuan memenuhi peraturan/perubahan peraturan
Perubahan peraturan dalam industri Perseroan salah satunya juga dipengaruhi oleh kondisi politik 
dan keamanan di dalam negeri dan juga kondisi yang terjadi di luar negeri yang pada akhirnya 
berdampak pada aturan-aturan untuk industri EPC serta ijin-ijin yang dikeluarkan. Perseroan saat 
ini memiliki team yang terus berkoordinasi dengan instansi - instansi terkait supaya apabila terdapat 
perubahan peraturan, Perseroan dapat bergerak cepat untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan 
peraturan tersebut.
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Tanggung Jawab Sosial

Pelaksanaan program yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 
Responsibility/CSR) dilakukan dengan mempertimbangkan pengembangan kualitas masyarakat sekitar 
kantor Perseroan dan masyarakat secara umum.

Sebagai kepedulian Perseroan akan Tanggung Jawab Sosial Perseroan maka sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan telah melakukan kegiatan sosial Perseroan 
(Corporate Social Responsibility) meliputi :

1. Bidang Keagamaan 
Perseroan melakukan berbagai kegiatan di bidang keagamaan meliputi buka puasa bersama, 
sumbangan kegiatan hari besar keagamaan dan pemberian dana bantuan pembangunan masjid.

2. Bidang Sosial
Selain bidang keagamaan, Perseroan juga melakukan kegiatan bakti sosial ke panti asuhan, 
sumbangan HUT Republik Indonesia dan menjelang hari Raya Idul Fitri, Perseoran juga membagikan 
paket sembako untuk masyarakat sekitar.

3. Bidang Pendidikan
Perseroan memberikan biaya pendidikan dan peralatan alat tulis untuk anak-anak panti asuhan.

Struktur Organisasi Perseroan
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K. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap 
merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan 
dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia 
yang dimiliki.

Saat ini, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja namun Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan 
yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta 
hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan 
pengesahan dari instansi yang berwenang yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Bidang Hubungan 
Industrial dan Kesra Pekerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
No. 228/PP/B/V/ST/2018 tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, 
dari:
Nama Perusahaan  :  PT. Meta Epsi
Alamat Perusahaan  :  Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur
Jenis Usaha  :  Bidang Industri Jasa Perencanaan, Pengadaan, Konstruksi
No. Pengesahan  :  228/PP/B/V/ST/2018
Masa Berlaku  :  Sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020

Rasa kebersamaan diantara semua karyawan terus dibina dengan baik sehingga diperoleh hubungan 
industrial antara Perseroan dengan seluruh karyawan yang harmonis agar karyawan Perseroan 
dapat bekerja secara optimal. Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, Perseroan senantiasa 
berusaha meningkatkan kesehjateraan karyawan. Dengan demikian diharapkan dalam jangka panjang 
hal tersebut dapat memupuk loyalitas dan meningkatkan rasa ikut memiliki. Perseroan juga menyediakan 
sarana dan fasilitas untuk menunjang kesehjateraan karyawan di antaranya asuransi tenaga kerja, 
tunjangan transportasi, dan tunjangan hari raya. Saat ini, Perseroan tidak memiliki sarana pendidikan 
dan pelatihan khusus bagi karyawan Perseroan. 

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai Perseroan mengacu pada Ketentuan dan 
Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang 
berlaku.

Pada tanggal 30 September 2018, karyawan tetap Perseroan berjumlah 12 orang, sedangkan karyawan 
kontrak berjumlah 13 orang. Perseroan saat ini tidak memiliki tenaga kerja asing. Komposisi karyawan 
Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, dan lokasi per  
30 September 2018 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016, 2015 adalah sebagai 
berikut :

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status
30 September 31 Desember

2018 2017 2016 2015
Tetap 8 8 8 10
Kontrak 13 8 12 4
Jumlah 21 16 20 14

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan
30 September 31 Desember

2018 2017 2016 2015
Manajer 6 6 6 5
Staf 2 2 2 5
Non Staf - - - -
Jumlah 8 8 8   10

Sumber: Perseroan
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Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia
30 September w31 Desember

2018 2017 2016 2015
>50 Tahun 4 4 4 3
41 - 50 Tahun 1 1 1 1
31 - 40 Tahun 3 2 1 4
18 - 30 Tahun - 1 2 2
Jumlah 8 8 8 10

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan
30 September 31 Desember

2018 2017 2016 2015
SMA (sederajat) 2 2 - -
Akademi/ D3 - - 2 -
S2/ S1 6 6 6 10
Jumlah 8 8 8 10

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama 
30 September 31 Desember

2018 2017 2016 2015
Marketing 1 1 1 1
HRD 1 1 1 1
Legal 1 1 1 1
Finance & Accounting 2 2 2 2
Operasional 2 2 2 3
Organization & 
Committee ISO, FSHE

1 1 1 2

Jumlah 8 8 8 10

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi 

Lokasi
30 September 31 Desember

2018 2017 2016 2015
Jakarta 8 8 8 10
Jumlah 8 8 8 10

Sumber: Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki pegawai yang memiliki 
keahlian khusus dibidangnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

No. NAMA PERIZINAN/ SERTIFIKASI
1 Ahmad Thamrin • Penanggung Jawab Teknik Khusus Elektrikal (Grade-D) – Asosiasi Kontraktor 

Listrik Indonesia
• Sertifikat Keahlian “Ahli Tenaga Listrik-Utama”

2 Anton S. Pratowo Sertifikat Keahlian “Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya”
3 R. Aris Wiryawan Sertifikat Keahlian “Ahli Teknik Mekanikal-Madya”
4 Martinus Lase Sertifikat Keahlian “Ahli Teknik Tenaga Listrik-Madya”
5 Nursin Sertifikat Keahlian “Ahli Teknik Tenaga Listrik -Madya”
6 Eni Hendriaty Sertifikat Keahlian “Arsitek-Madya”
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L. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEOAN, DIREKSI 
DAN KOMISARIS PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat gugatan ataupun perkara hukum yang dihadapi 
Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan, yang sedang berjalan atau telah diputus oleh lembaga 
Peradilan dan/atau badan Arbitrase atau potensi perkara yang ditujukan kepada Perseroan, yang 
memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha, harta kekayaan dan rencana 
Penawaran Umum Perdana Saham, baik perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan 
industrial, tata usaha negara, maupun kepailitan, dimuka badan peradilan di Indonesia.

Catatan:

Pada tanggal 30 Oktober 2007, Perseroan dan PLN telah menandatangani Contract Agreement Nomor 
244 PJ/041/DIR/2007 (“Kontrak No. 244/2007”) dalam rangka pekerjaan pembangunan PLTU Gorontalo 
(2x25MW) di Desa Ilingata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo 
(“Proyek PLTU Gorontalo”). Sehubungan dengan Proyek PLTU Gorontalo tersebut, Perseroan telah 
memberikan beberapa jaminan pelaksanaan (performance bond) dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank 
CIMB Niaga”) kepada PLN sebagaimana dipersyaratkan di dalam Kontrak No. 244/2007.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 15 September 2011 Perseroan tiba-tiba menerima Surat dari 
PLN Ref. Nomor: 07388/546/KDIVBDH/2011 tertanggal 13 September 2011 (“Surat No. 07388/2011”) 
yang menyatakan bahwa PLN telah mengajukan klaim pembayaran kepada Bank CIMB Niaga atas 
jaminan pelaksanaan yang diberikan oleh Perseroan. Selanjutnya pada tanggal 21 September 2011, 
Perseroan kembali menerima surat dari PLN melalui Surat Nomor: 02984/121DIRUT/2011 tertanggal 
20 September 2011 yang menyatakan bahwa PLN telah mempertimbangkan bahwa Perseroan default 
dan selanjutnya PLN memutuskan untuk mengakhiri Kontrak No. 244/2007.

Dengan adanya hal-hal tersebut di atas, pada tanggal 27 Maret 2012 Perseroan mengajukan gugatan 
kepada Bank CIMB Niaga dan PLN yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
dalam Register Perkara Nomor: 187/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2013, 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Perseroan 
dengan menyatakan bahwa PLN telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan 
Bank CIMB Niaga untuk tidak mencairkan jaminan pelaksanaan Perseroan.

Terkait Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, PLN mengajukan banding kepada 
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan selanjutnya diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 
tanggal 17 Juli 2014 yang menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 
menyatakan eksepsi PLN tidak dapat diterima.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Perseroan mengajukan kasasi kepada 
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2016, Mahkamah Agung 
Republik Indonesia memutuskan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang 
untuk mengadili perkara antara Perseroan melawan Bank CIMB Niaga dan PLN. 

Dengan adanya Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, Perseroan dan 
PLN selanjutnya sepakat untuk duduk bersama untuk memperoleh penyelesaian yang terbaik terkait 
Proyek PLTU Gorontalo. Kesepakatan antara Perseroan dan PLN akhirnya tercapai melalui Risalah 
Rapat tertanggal 8 Maret 2017 yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan PLN yang diantaranya 
berisikan hal-hal sebagai berikut:

a. Sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka proses penyelesaian dikembalikan 
sesuai Kontrak No. 244/2007 sehingga jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan adalah 
hak PLN.

b. PLN dan Perseroan sepakat atas nilai perhitungan sesuai dengan hasil evaluasi untuk 
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”). Verifikasi 
perhitungan nilai pekerjaan tambah yang dilaksanakan BPKP akan digunakan sebagai harga 
final pekerjaan tambah.

c. Akan dibuat kesepakatan terhadap nilai penyelesaian hak dan kewajiban pasca terminasi 
Kontrak No. 244/2007 setelah adanya hasil verifikasi dari BPKP.
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M. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 

1. Kegiatan usaha Perseroan 

PT META EPSI Tbk (“Perseroan”) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa 
Kontruksi yang didirikan pada tanggal 16 Mei 1975. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, 
Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan 
wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut : 

VISI

Menjadi perusahaan terkemuka di antara industri jasa konstruksi terintegrasi 

MISI

Mengembangkan layanan konstruksi terintegrasi yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan 
para pemangku kepentingan.

Keahlian Perseroan ada pada bidang Power & Industrial Generation, Transmission, Distribution, Oil 
& Gas, serta infrastruktur. Dengan didukung tenaga kerja ahli yang bersertifikat dan berpengalaman, 
Perseroan menyediakan berbagai jasa konstruksi dan memberikan solusi kepada pelanggan untuk 
setiap kegiatan proyek yang dikerjakan. 

Beberapa proyek yang pernah dikerjakan oleh Perseroan adalah proyek Transit Terminal for Fuel 
milik PT Pertamina, pembangunan Gas Insulated Substation (GIS), pembangunan Transmisi, 
pembangunan PLTG, pembangunan pabrik kelapa sawit, dan lain-lain.

Berikut adalah proses Bisnis yang dilakukan Perseroan : 

Secara garis besar, terdapat 3 tahap yang dilakukan Perseroan dalam memperoleh dan mengerjakan 
proyek yaitu prakualifikasi, tender, serta pengerjaan dan penyerahan proyek.

1. Prakualifikasi 

Perseroan memperoleh proyek dengan cara menjaring informasi proyek yang tersedia. Sebelum 
mengikuti tender pekerjaan, Perseroan terlebih dahulu harus mengikuti proses prakualifikasi. 
Contohnya adalah proyek-proyek dari PT PLN yang mensyaratkan calon kontraktor menjadi DPT 
(Daftar Penyedia Terseleksi) dimana Perseroan harus lulus penilaian kualifikasi. DPT diperbaharui 
secara periodik berdasarkan kinerja sedangkan pendaftaran baru bagi perusahaan yang berminat 
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setiap 3 bulan sekali, sehingga jumlah perusahaan yang masuk DPT dapat bertambah setiap 
waktu. Berikut adalah contoh proses kualifikasi DPT pada PT PLN yang diikuti oleh Perseroan :

2. Proses Tender

Setelah menjadi DPT, Perseroan akan mengikuti proses tender untuk memperoleh proyek. Berikut 
adalah contoh proses tender dari proyek PT PLN yang diikuti oleh Perseroan : 

3. Pelaksanaan Proyek dan Penyerahan Proyek

Dalam mengerjakan proyek yang sudah diperoleh, Perseroan senantiasa menerapkan manajemen 
proyek secara efektif dan efisien. Efektif dalam hal ini adalah hasil penggunaan sumber daya dan 
kegiatan sesuai dengan tujuannya yang meliputi kualitas, biaya, waktu, dan lain-lain. Sedangkan 
efisien berarti penggunaan sumber daya dan pemilihan kegiatan secara tepat yang meliputi jumlah, 
jenis, waktu, dan lain-lain. 

Salah satu wujud manajemen proyek adalah pembentukan struktur organisasi proyek yang meliputi 
pembagian tugas dan penjelasan mengenai tanggung jawab. Manajer proyek akan berperan penting 
dan menjadi penanggung jawab utama terhadap pengelolaan proyek dari segi pengendalian biaya, 
mutu, K3L, dan waktu. Dalam pelaksanaannya, Perseroan senantiasa melakukan inspeksi untuk 
mengetahui kinerja dan progress dari proyek itu sendiri agar tetap dapat sesuai dengan mutu dan 
jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan. 
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Dalam proses penyerahan proyek, Perseroan juga berkewajiban untuk menjaga dan memelihara 
setiap bagian pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Proses pemeliharaan dilakukan dalam 
setiap proses serah terima sesuai dengan perjanjian.

a. Proyek – proyek Perseroan 

Beberapa proyek konstruksi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Perseroan adalah 
sebagai berikut :

1) Proyek yang telah diselesaikan

Nama Proyek Lokasi Pemberi 
Tugas

Nilai Kontrak
(USD) Mulai Selesai

1 Pekerjaan Pembangunan Gas 
Insulated Substation (GIS) 150 
kV Kabil.

Batam PT. PLN 
(Persero)

5.590.389 26-3-2015 19-12-2017

2 Power Transmission 
Improvement Sector Project, 
ADB LOAN No. 1983-INO, Java-
Bali Power Transmission System 
Package B5 : 150 kV Substations

Jawa Barat PT. PLN 
(Persero)

7.004.504 25-9-2008 26-10-2014

3 Java-Bali Power Sector 
Restructuring and Strengthening 
Project IBRD LOAN No.4712-
IND Package IFB-2A : Supply and 
Installation of 150 kV Substations 
for West Java and Jakarta

Jawa Barat PT. PLN 
(Persero)

11.115.497 20-2-2007 31-1-2011

4 Jawa-Bali Power Sector 
Restructuring and Strengthening 
Project IBRD LOAN No.4712-
IND Package IFB-2B : Supply 
and Installation of 150 kV 
Substations for West Java and 
Jakarta

Jawa Barat PT. PLN 
(Persero)

10.872.970 20-2-2007 31-12-2011

5 Pekerjaan Pembangunan 
Transmisi 150 kV PLTU Tanjung 
Jati B - Sayung Section 2

Jawa Tengah PT. PLN 
(Persero)

4.915.540 2-7-2010 15-2-2012

6 Pekerjaan Jaringan Transmisi 
150 kV Palangkaraya-Sampit, 
Section 6.

Kalimantan 
Tengah

PT. PLN 
(Persero)

4.199.719 4-12-2009 2-10-2012

7 Pekerjaan Transmisi 70kV Bolok-
Maulafa-Naibonat-Nonohanis

Nusa 
Tenggara 

Timur

PT. PLN 
(Persero)

14.468.261 4-10-2009 17-11-2011

8 Pekerjaan Gardu Induk GIS 150 
kV Teling

Sulawesi 
Utara

PT. PLN 
(Persero)

6.586.967 4-12-2008 4-12-2009

9 Pengadaan dan Pemasangan 
Trafo500/150kV500MVA berikut 
bay Trafo di GITET Gandul (IBT 
ke 3)

DKI Jakarta PT. PLN 
(Persero)

16.219.649 24-9-2008 11-12-2010

10 Rekayasa, Pengadaan dan 
Konstuksi Perluasan Sistem 
Saluran Keluar Transmisi 
230/115 kv di Duri Utara, 
Pengaturan Saluran Masuk/
Keluar 11 kv Duri Ring Bus, 
Propinsi Riau lelan No: 8462-XK

Pekanbaru PT Chevron 
Pasific 

Indonesia

5.899.835 30-12-2008 16-2-2012

11 Paket 5: Uprating SUTT 70 kv 
menjadi 150 kv Cibadak Baru – 
Ciawi dan Uprating SUTT 70 kv 
menjadi 150 kv Ciawi – Bogor 
Baru terkait PLTU 2 Jabar

Jawa Barat PT PLN 
(Persero)

12.450.000 24-9-2008 9-10-2013
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Nama Proyek Lokasi Pemberi 
Tugas

Nilai Kontrak
(USD) Mulai Selesai

12 Enggineering, Procurement 
dan Construction (EPC) : 
Pengadaan pipeline accessories 
dan pemasangan (Procurement 
and Construction) pipa dengan 
diameter 10 inch sepanjang 28 
km.

Pekanbaru PT Indogas 
Kriya 

Dwiguna

2.712.513 2-7-2010 10-3-2011

13 Steam Station Controls Retrofit 
Project Area – 1 

Pekanbaru PT Chevron 
Pasific 

Indonesia

3.872.000 12-2-2009 11-6-2011

  
2) Proyek baru dan sedang berjalan

No Nama Proyek Lokasi Pemberi 
Tugas Nilai Kontrak Mulai Selesai Keterangan

1 Scattered 
Transmision 
and Sustations, 
Package 8 : 150 
kv Gas Insulated 
Switchgear for 
Daan Mogot and 
Semanggi Barat

DKI 
Jakarta

PLN 
(Persero)

USD 19.517.644
dan 
IDR 
143.451.962.354,-

2 3 - 1 1 -
2011

31-12-2018 
berdasarkan 
Minutes of 
Meeting 
tertanggal 19 
Juli 2018.

KSO dengan 
PT Japan 
AE Power 
System 
Indonesia 
dan Marubeni 
Corporation

2 Pembangunan 
GIS 150 
kv PLTMG 
Senayan

DKI 
Jakarta

PLN 
(Persero)

IDR 
128.150.552.518,-

2 2 - 1 1 -
2017

365 hari 
sejak 22-11-
2017 dan 
diperpanjang 
menjadi 
12-9-2019 
berdasarkan 
Risalah 
Rapat 26-10-
2018

- Tanggal 
Kontrak 26-
9-2017

- KSO 
dengan PT 
Buanareksa 
Binaperkasa

3 Pembangunan 
GIS 150 kv 
Tigaraksa II 
dan Ekstension 
Bay GI 150 kv 
Tigaraksa

Banten PLN 
(Persero)

IDR 
85.520.690.200,-

2-3-2018 365 hari 
sejak 2-3-
2018

- Tanggal 
Kontrak 29-
12-2017

- KSO 
dengan PT 
Buanareksa 
Binaperkasa

4 Pembangunan 
GIS 150 kv 
Pondok Kelapa 
II

DKI 
Jakarta

PLN 
(Persero)

IDR 
88.732.091.996,-

Belum 
efektif

365 hari 
sejak tanggal 
efektif

- Tanggal 
kontrak 13-
12-2017 

- Saat ini 
belum serah 
terima lahan

- KSO 
dengan PT 
Buanareksa 
Binaperkasa

5 Pembangunan 
GIS 150 kv 
Jatirangon III/
Jatiasih

DKI 
Jakarta

PLN 
(Persero)

IDR 
73.457.575.533,-

Belum 
efektif

365 hari 
sejak tanggal 
efektif

- Tanggal 
kontrak 12-
12-2017 

- Saat ini 
belum serah 
terima lahan

- KSO 
dengan PT 
Buanareksa 
Binaperkasa 
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No Nama Proyek Lokasi Pemberi 
Tugas Nilai Kontrak Mulai Selesai Keterangan

6 Pembangunan 
GS 150 kv 
Gunung Sahari 
II

DKI 
Jakarta

PLN 
(Persero)

IDR 
70.695.023.494,-

Belum 
efektif

365 hari 
sejak tanggal 
efektif

- Tanggal 
kontrak 24-
4-2017 

- Saat ini 
belum serah 
terima lahan

- KSO 
dengan PT 
Buanareksa 
Binaperkasa

7 Pembangunan 
GS 150 kv 
Dukuh Atas II

DKI 
Jakarta

PLN 
(Persero)

IDR 
73.561.559.866,-

Belum 
efektif

365 hari 
sejak tanggal 
efektif

- Tanggal 
kontrak 24-
4-2017 

- Saat ini 
belum serah 
terima lahan

- KSO 
dengan PT 
Buanareksa 
Binaperkasa

8 Pembangunan 
1 (satu) Unit 
Sub Station 
Interkoneksi 
Power Plant 
dengan 
PLN beserta 
Aksesoriesnya 
PT Pertamina 
(Persero) RU IV 
Cilacap

Jawa 
Tengah

Pertamina IDR 
151.650.000.000,-

1 2 - 3 -
2018

10-4-2019 - Tanggal 
kontrak 2-3-
2018 

- KSO 
dengan PT 
Buanareksa 
Binaperkasa

9 Pembangunan 
Pabrik Garmen

Banten PT 
Pancaprima 
Ekabrothers

IDR 
6.521.900.000,-

2 0 - 1 2 -
2018

14-04-2019 - Tanggal 
Kontrak 20 
Desember 
2018

b.  Pengendalian Mutu

Untuk senantiasa dapat memberikan pekerjaan yang berkualitas, pengendalian mutu dalam 
Perseroan dilaksanakan di setiap tahap pelaksanaan proyek. Direksi beserta seluruh jajaran 
Perseroan sepakat melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi untuk 
menghasilkan produk akhir yang bermutu tinggi, berdaya saing, memuaskan pelanggan 
dan semua pihak yang berkepentingan serta mampu memenuhi Peraturan Perundangan 
dan Persyaratan Lainnya yang berlaku. Untuk itu, Perseroan senantiasa melakukan hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Mensosialisasikan visi, misi, kebijakan mutu dan K3L kepada seluruh karyawan
2. Penyediaan sumber daya yang memadai dan berdaya guna
3. Pembinaan dan pengembangan budaya mutu dan K3L yang berkelanjutan
4. Pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta selalu melaksanakan pencegahan, 

pencemaran, penghematan sumber daya alam dan memelihara lingkungan.
5. Menjamin tersedianya informasi bagi pihak yang berkepentingan.

c. Pelanggan dan Pemasok Perseroan
 

Pelanggan
Perseroan berpengalaman melayani pelanggan baik dari pihak pemerintah maupun pihak 
swasta. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pelanggan utama Perseroan adalah 
PLN melalui proyek-proyek kelistrikan, salah satunya adalah pembangunan gardu induk. Ke 
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depannya Perseroan akan terus mengembangkan portfolio proyek ke proyek energi terbarukan, 
maupun konstruksi bangunan seperti warehouse maupun bangunan pabrik. 

 
Saat ini, Perseroan bergantung pada proyek-proyek PLN dimana dalam laporan keuangan 
per September 2018, hampir seluruh pendapatan proyek Perseroan berasal dari PLN. Untuk 
menghindari ketergantungan Perseroan terhadap pelanggan utama, Perseroan juga telah 
melakukan kontrak dan perjanjian baru selain dengan pelanggan utama yang ada saat ini 
(PLN), seperti institusi pemerintah lain (Pertamina) dan penjajakan dengan institusi swasta. 
Saat ini, Perseroan telah memperoleh proyek dari Pertamina berupa pembangunan 1 (satu) 
unit Sub Station Interkoneksi Power Plant dan proyek tersebut telah berjalan dari 12 Maret 
2018 dan direncanakan selesai pada 10 April 2019 serta proyek pembangunan pabrik garmen 
yang dimulai 20 Desember 2018 dan direncanakan selesai pada 14 April 2019.

 Pemasok
Bahan baku yang digunakan oleh Perseroan berasal dari para pemasok yang biasanya 
ditentukan oleh Klien Perseroan lewat kontrol BOQ (Bill of Quantity). Tidak ada ketergantungan 
pada satu pemasok karena sebelum proses tender, Perseroan berhak memilih satu dari 
beberapa pemasok yang telah disetujui oleh klien. Beberapa bahan baku utama yang 
dibutuhkan Perseroan beserta pemasoknya adalah sebagai berikut :

No Bahan Baku Pemasok Utama
1 Gas Insulated Switchgear (GIS) ABB, Hitachi
2 Remote Control Panel ABB, Siemens
3 Transformer Alsthom, CG Power
4 Power Cable Prysmian, Suraco, KMI
5 Current Transformator ABB, CG India

Setiap pengikatan jual beli dengan para pemasok telah menentukan harga, kuantitas dan 
jangka waktu pengiriman sehingga dapat mengurangi risiko fluktuasi harga dan ketersediaan 
bahan baku.

Saat ini, Perseroan telah memenangkan proyek konstruksi pembangunan pabrik garmen 
pada bulan November di Tangerang. Terkait dengan rencana Perseroan ke depannya untuk 
melakukan konstruksi bangunan seperti warehouse maupun bangunan pabrik, Perseroan 
berkeyakinan tingkat harga dan volatilitas harga dimana harga dari kebutuhan rencana 
tersebut akan disesuakan dengan keadaan yang berlaku pada saat itu. Dimana ketersediaan 
bahan baku seperti semen, besi, batu, pasir, dan lainnya masih banyak tersedia sehingga tidak 
menjadi kendala bagi Perseroan.

2. Penghargaan dan Sertifikasi 

Perseroan telah mendapatkan sejumlah penghargaan sebagai berikut :

No Penghargaan/Sertifikat Prestasi Lembaga Tahun
1. Certificate of completion (Completing 

ND 230 kV Switchyard Project, with 
Ahead Schedule, Zero IA & MVA)

Completing ND 230 
kvSwitchyard Project, with 
Ahead Schedule, Zero IA 
& MVA

PT CLTEX PACIFIC 
INDONESIA

1999

2. Achievement of Indonesia’s Best 
Electrical Contractor

Best Electrical Contractor 
Award

ASEAN FEDERATION OF 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONTRACTORS

2004

3. Kontraktor Nasional Terbaik Bidang 
Ketenagalistrikan

Sebagai Kontraktor 
Nasional Terbaik bidang 
Ketenagalistrikan

ASOSIASI KONTRAKTOR 
LISTRIK DAN MEKANIKAL 
INDONESIA AND ASEAN 
FEDERATION OF 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONTRACTORS

2004

4. Trophy Penghargaan AKI Award 2012 Prestasi Tepat Waktu dalam 
Penyelesaian Proyek

ASOSIASI KONTRAKTOR 
INDONESIA

2012
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Selain itu, Perseroan telah mendapatkan sejumlah sertifikasi, yaitu 

No Sertifikasi Keterangan
1. ISO 9001 : 2015 Kinerja sistem Manajemen Mutu
2. ISO 14001 : 2015 Kinerja sistem Manajemen Lingkungan
3. OHSAS 18001 : 2007 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. SMK3 Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 

3. Persaingan 

Perseroan memahami bahwa persaingan dalam industri konstruksi di Indonesia sangatlah ketat. 
Namun dengan pengalaman panjang serta keahlian yang dimiliki, Perseroan yakin memiliki 
posisi kuat dalam persaingan industri. Beberapa perusahaan konstruksi yang menjadi kompetitor 
Perseroan adalah sebagai berikut :

No Nama Perusahaan
1. PT Twink Indonesia
2. PT Perfect Circle Engineering
3. PT Mega Eltra
4. PT Pembangunan Perumahan Tbk 
5. PT Krakatau Engineering
5. PT Bukaka Teknik Utama
6. PT Waskita Karya Tbk
7. PT Wijaya Karya Tbk
8. PT Siemens Indonesia 
9. PT Adhi Karya Tbk

10. PT Rekayasa Industri
11. PT Hutama Karya
12. PT Istaka Karya

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan didukung oleh keunggulan-keunggulan kompetitif 
sebagaimana berikut ini : 
a. Memiliki pengalaman selama 43 tahun

Dengan pengalaman yang panjang yang telah dimiliki Perseroan membuat nama Perseroan 
sangat diperhitungkan dalam bidang yang dijalani Perseroan, hal itu juga didukung dengan 
lebih dari 100 proyek yang telah Perseroan selesaikan. Hal itu membuat nilai jual tersendiri 
bagi Perseroan. 

b. Mempunyai sertifikat sesuai dengan kompetensi
Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan didukung dengan sertifikat-sertifikat yang telah 
diperoleh yaitu sertifikat izin usaha jasa konstruksi nasional, sertifikat badan usaha eletrikal, 
sertifikat badan usaha mekanikal, sertifikat badan usaha bangunan gedung, sertifikat badan 
bangunan sipil, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, sertifikat badan usaha jasa penunjang 
tenaga listrik, ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, OHSAS 18001 : 2007, SMK3. Berbekal 
berbagai sertifikat nasional maupun internasional, Perseroan berkeyakinan bahwa hasil 
pekerjaan Perseroan memiliki kualitas tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan.

c. Tim ahli yang kompeten dan berpengalaman
Tim ahli yang dimiliki Perseroan telah berkecimpung pada industri yang berhubungan dengan 
industri yang dijalani oleh Perseroan selama lebih dari puluhan tahun. Anggota tim Perseroan 
memiliki keterampilan yang memadai dan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang 
ekstensif mengenai industri yang dijalani Perseroan di Indonesia.
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d. Mempunyai fasilitas pendanaan untuk menjalankan proyek
 Dibekali rekam jejak yang baik, Perseroan memiliki keleluasaan dalam mendanai proyek – 

proyek Perseroan, selama ini memilki beberapa cara yaitu: 
• Memperoleh pendanaan dengan biaya pendanaan (Cost of Fund) yang efisien untuk 

keperluan investasi dalam rangka untuk mencapai target pendapatan Perseroan; 
• Melakukan kegiatan investasi secara efektif dan efisien, terukur, dan tepat waktu sesuai 

dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. 

4. Pemasaran dan Penjualan

Pemasaran memiliki divisi Business Development and Marketing yang berfungsi untuk memastikan 
perolehan proyek. Divisi ini bekerja dengan menangkap informasi-informasi pasar yang akan 
memberi informasi adanya peluang pasar untuk bersama-sama dengan divisi lain dalam Perseroan 
menganalisis kelayakan dan minat Perseroan untuk berpartisipasi dalam peluang tersebut. 

Untuk lebih mengembangkan perusahaan ke depannya, Perseroan senantiasa melakukan 
pengembangan diversifikasi. Beberapa perusahaan yang menjadi target pasar Perseroan selain PT 
PLN (Persero) adalah PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Gas, PT Perusahaan Gas Negara, 
dan proyek-proyek dari perusahaan swasta. Saat ini, Perseroan sudah termasuk dalam daftar 
rekanan PT PLN dan PT Pertamina. Pada tahun 2018 ini, Perseroan telah mendapatkan proyek 
dari PT Pertamina (Persero) dengan nama proyek “Pembangunan 1 unit sub station interkoneksi 
power plant dengan PLN beserta aksesorisnya Di Kilang PT Pertamina (persero) RU IV Cilacap”. 
Pada tahun 2018, selain package 8 dan proyek cilacap yang telah tercatat dalam laporan keuangan 
periode 30 September 2018, Perseroan telah memiliki 7 proyek baru dan sedang berjalan dengan 
total nilai kontrak mencapai Rp 526 milliar. Perincian tersebut dapat dilihat pada tabel Proyek baru 
dan sedang berjalan.

Daerah pemasaran Perseroan adalah di seluruh Indonesia. Berikut strategi Perseroan dalam hal 
pemasaran dan penjualan:

1. Strategi promosi: Perseroan berpartisipasi dalam pameran, mengirimkan brosur/katalog 
produk dan mengundang calon pembeli ke lokasi Perseroan dan menampilkan proyek-proyek 
yang Perseroan penah tangani; 

2. Strategi kualitas: Dalam mengerjakan proyek, Perseroan selalu memberikan pelayanan yang 
baik, seperti pengiriman dan instalasi produk yang tepat waktu; 

3. Strategi harga: Dalam pengajuan proposal project, Perseroan selalu memberikan harga yang 
sangat kompetitif tanpa mengurangi kualitas yang diberikan;

4. Strategi pelayanan purna jual: Perseroan membangun hubungan yang baik dengan setiap 
pelanggannya dengan memberikan pelayanan purna jual yang baik. 

Berikut adalah data pendapatan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 
dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 30 
September 2017 :

30 September/ 
September 30 31 Desember/ December 31

2018

2017  
(Tidak 

Diaudit/
Unaudited) 2017 2016 2015

Proyek (Paket 8) 24.099 13.467 39.440 48.895 - Project (package 8)
Proyek (Cilacap) 11.980 -
Pendapatan non proyek - - - 3.746 3.777 Non project revenue

Jumlah 36.079 13.467 39.440 52.641 3.777 Total
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5. Prospek Usaha

Infrastruktur merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan di Indonesia. Menurut 
World Economic Forum 2018, ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi masalah nomor 
4 yang menjadi penghambat untuk melakukan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah 
Indonesia terus berkomitmen untuk fokus mendorong pembangunan infrastruktur melalui program 
peningkatan produksi antara lain jalan, bandara, pelabuhan, energi dan ketenagalistrikan, serta 
irigasi bendungan. Komitmen tersebut telah dibuktikan dengan peningkatan anggaran untuk 
pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2014, belanja infrastruktur pemerintah tercatat Rp 157 
triliun dan diproyeksikan menjadi Rp 410 triliun pada tahun 2018. Selain itu, berdasarkan riset 
World Economic Forum, peringkat daya saing infrastruktur meningkat dari 61 (2013/2014) menjadi 
52 (2017/2018) sedangkan kualitas infrastruktur meningkat dari 82 (2013-2014) menjadi 68 (2017-
2018).

Peluang pertumbuhan dari sektor infrastruktur diproyeksikan masih terbuka lebar. Berdasarkan RKP 
Bapenas 2018, sektor konstruksi ditargetkan tumbuh 6,7-7,1 persen yang didukung oleh: (i) realisasi 
pembangunan infrastruktur sebesar 90,0 persen dari target program pemerintah tercapai, seperti 
tender di awal tahun berjalan lancar, (ii) pembangunan jalur kereta dan jalan, telah menghasilkan 
dampak pada penggunaannya dengan adanya peningkatan anggaran konektivitas, (iii) penyediaan 
mobile power plant dan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan (iv) kebijakan 
moneter dan kebijakan makroprudensial yang menjaga stabilitas ekonomi dan mengakomodasi 
pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mendorong perkembangan sektor konstruksi swasta.

Sedangkan untuk sektor listrik dan gas, RKP Bapenas menargetkan pertumbuhan 5,2-6,1 persen 
yang akan didorong oleh: (i) mulai beroperasinya pembangkit listrik yang diperkirakan sudah 
pada tahap SLO/COD dalam rangka mencapai target 35.000 MW dan program 7.000 MW,  
(ii) meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga dan industri karena pasokan listrik yang memadai, 
dan (iii) meningkatnya konsumsi gas bumi baik untuk rumah tangga maupun transportasi seiring 
dengan program pembangunan jaringan gas kota (jargaskot), penyesuaian harga gas yang lebih 
kompetitif, serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). 

Target pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk akan menjadi faktor pendorong utama 
pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur listrik, yang selama ini menjadi proyek utama 
Perseroan. Saat ini terdapat sejumlah rintangan yang dihadapi sistem manajemen elektrifikasi 
nasional seperti perkembangan permintaan tenaga listrik yang lebih besar daripada persediaan 
tenaga listrik yang ada. Rasio elektrifikasi Indonesia pada tahun 2017 tercatat 95,4%, masih 
tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN. Selain itu, kapasitas dan jangkauan layanan listrik 
juga diperkirakan membuat konsumsi listrik per kapita Indonesia pada tahun 2016 baru mencapai 
1 MWh, tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Brunei, Singapura, Malaysia, 
Thailand, dan Vietnam. Indonesia saat ini juga dihadapkan pada akses terhadap listrik di Indonesia 
yang tidak merata dan konsumsi listrik saat ini lebih tinggi dan terkonsentrasi di daerah Jawa 
terutama daerah industri seperti Jawa bagian barat.
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Pemerintah melalui peraturan telah menunjukkan dukungan penuh terhadap kelancaran 
pembangunan infrastruktur. Masalah-masalah penghambat seperti pembebasan lahan akan diatasi 
dengan penerapan UU No. 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum, yang berlaku pada tahun 2015 dimana peraturan 
tersebut membatasi prosedur pembebasan lahan sampai 583 hari dan memungkinkan pencabutan 
hak atas tanah untuk kepentingan umum.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan untuk akselerasi pembangunan dan 
menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, diantaranya Peraturan Presiden No 4/2016 
yang diamandemen dengan Peraturan Presiden No. 14/2017 tentang Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur Ketenagalistrikan. Peraturan ini menugaskan PT PLN untuk melaksanakan 
Pembangunan Infrastrutkur Ketenagalistrikan (PIK) dengan memberikan dukungan berupa 
penjaminan, percepatan Perizinan dan Nonperizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, 
penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian 
permasalahan yang dihadapi. 

Masih ada beberapa aturan lain yang dikemukakan pada Perpres 4/2016 dan 14/2017, yang 
diperkuat dengan Peraturan dari Menteri ESDM, untuk mengatasi permasalahan lama, seperti 
misalnya:
1. Akselerasi proses pengadaan melalui “Penunjukan dan Seleksi Langsung”untuk energi 

terbarukan, mulut tambang, dan kelebihan energi. (Permen ESDM No. 3/2015);
2. Pemberlakuan Layanan Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

(Perpres 4/2016);
3. PLN, anak perusahaan PLN, dan/atau Pengembang Pembangkit Listrik dapat bekerja sama 

dengan badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan 
komponen ketenagalistrikan, sumber daya manusia nasional, dan transfer teknologi yang 
diperlukan (Perpres 14/2017);

4. Pembelian tenaga listrik oleh PLN dari IPP dan Excess Power dilaksanakan berdasarkan 
harga patokan tertinggi tidak memerlukan persetujuan harga jual dari Menteri ESDM (Permen 
ESDM No.3/2015).

Masalah lain seperti pendanaan diperkirakan dapat diatasi dengan revisi Daftar Negatif Investasi 
dimana revisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran serta investor asing dalam proyek 
infrastruktur diantaranya sektor transportasi yang batasan kepemilikannya naik dari 49% menjadi 
95% dan juga pembangkit listrik naik dari 95% menjadi 100%.

Kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini juga masih relatif stabil untuk iklim investasi. Hal ini 
ditandai dengan peringkat investment grade, rasio utang terhadap PDB yang relatif rendah, serta 
inflasi yang rendah dan stabil di kisaran 3,5%. Kestabilan ini diharapkan akan mempermudah 
pemerintah memperoleh pembiayaan. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk beberapa 
lembaga keuangan publik seperti Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), PT Sarana Multi 
Infrastructure (SMI), dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang bertindak sebagai katalis 
dan/atau fasilitator pembiayaan. Dukungan untuk proyek infrastruktur juga bisa berasal dari Dana 
BPJS Ketenagakerjaan, yang berencana meningkatkan alokasi asetnya ke infrastruktur.
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Program 35.000 MW
Pentingnya mengejar ketertinggalan infrastruktur di Indonesia membuat pemerintah mencanangkan 
program 35.000 MW. Peningkatan masyarakat kelas menengah dan meningkatnya pendapatan 
per kapita diproyeksikan akan mendorong peningkatan kebutuhan listrik di masa depan. Dengan 
program 35.000 MW diharapkan dapat memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik dan target rasio 
elektrifikasi dimana pada tahun 2025, PLN menargetkan rasio elektrifikasi di seluruh Indonesia 
mencapai 100%. 

Klien utama Perseroan yaitu PT PLN merupakan pelaksana pembangunan pembangkit listrik 
35.000 MW dimana program ini juga mencakup pembangunan jaringan transmisi sepanjang 
48.000 km, pembangunan gardu induk, dan perbaikan infrastruktur kelistrikan di Indonesia. Hingga 
akhir Februari 2018, PLN mencatat sebanyak 9.617 kilometer sirkit (kms) jaringan transmisi telah 
beroperasi. Sisanya 20.620 kms sedang dalam tahap konstruksi dan 16.553 dalam tahap pra 
konstruksi. Untuk Gardu Induk (GI), PLN telah mengoperasikan 37.628 Mega Volt Ampere (MVA). 
Kemudian 38.289 MVA masih dalam tahap konstruksi dan 33.542 dalam tahap pra konstruksi. 
Berdasarkan data yang disadur dari PLN, hingga bulan Maret 2018, tahapan konstruksi proyek 
pembangkit 35.000 MW telah mencapai 48% atau setara dengan 16.994 MW. PLN mengindikasikan 
akan ada penambahan sekitar 27.000 MW pada tahun 2019. 

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 – 2027, pemerintah 
menargetkan pembangunan pembangkit 56.024 MW, pembangunan jaringan transmisi 63.855 
kms, dan pembangunan gardu induk 151.424 MVA. Kebutuhan listrik diproyeksikan meningkat 
secara signifikan hingga lebih dari 6 kali menjadi 512 TWh pada tahun 2050 untuk skenario dasar 
atau mencapai 2.584 TWh untuk skenario tinggi.

Kebutuhan listrik yang besar dan komitmen pemerintah yang akan terus meningkatkan 
pembangunan infrastruktur listrik diperoyeksikan akan memberi dampak positif bagi Perseroan. 
Sebagai kontraktor dengan pengalaman panjang selama 43 tahun yang juga memiliki pengalaman 
bekerjasama dengan PLN, Perseroan tentunya akan memiliki nilai jual tersendiri ke depannya. 
Perseroan akan senantiasa mengikuti tender yang dibuka PLN dimana tender-tender tersebut 
umumnya dibuka di bulan April setiap tahunnya setelah penyelesaian APBN di bulan Maret.
Private Commercial Sector
Pada saat ini, mayoritas proyek Perseroan berhubungan dengan kelistrikan. Walaupun demikian, 
ke depannya Perseroan juga mempunyai rencana untuk meningkatkan portfolio proyek yang 
menjanjikan peluang pertumbuhan jangka panjang seperti konstruksi bangunan. Perseroan melalui 
tim marketing yang solid dan berpengalaman mulai aktif mengikuti tender yang berkaitan dengan 
proyek konstruksi bangunan. Pada bulan November 2018, Perseroan telah memenangkan tender 
sebuah proyek pembangunan pabrik garmen di Tangerang. Beberapa peluang di sektor infrastruktur 
yang dapat ditangkap Perseroan adalah :
1. Pengembangan proyek infrastruktur yang terdapat dalam RJPMN 2015 -2019 yang terdiri dari 

245 proyek strategis nasional terkait dengan logistik dan energi.
2. Meningkatnya masyarakat kelas menengah dapat berpengaruh pada sektor pariwisata yang 

secara langsung dapat mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur seperti kawasan 
wisata, hotel, dan pusat perbelanjaan.

3. Dukungan kebijakan pemerintah untuk penyediaan perumahan dengan basis TOD (Transit 
Oriented Development) untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat 
menengah bawah/atas.

4. Paket kebijakan untuk sektor properti seperti penyederhanaan perizinan serta pengembangan 
dan penghapusan pajak berganda atas investasi properti.

Dengan adanya Penawaran Umum Perdana Saham diharapkan Perseroan memperoleh dana 
baru guna meningkatkan modal kerja untuk membiayai proyek baru Perseroan dan yang sedang 
berjalan. 

Selain itu, dengan menjadi perusahaan terbuka dan ditambah dengan pengalaman panjang yang 
dimiliki Perseroan, diharapkan akan memperbesar peluang memperoleh proyek-proyek konstruksi 
lain di masa depan. 
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IX.  EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2017, 2016, dan 2015 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan untuk 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono 
(Member of NEXIA International) yang ditandatangani oleh Adeyana Widjaja, CPA dengan opini Tanpa 
Modifikasian. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 
2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin, Mardani Dan Muliadi yang ditandatangani 
Heri Mardani, M.SI, CA, CPA dengan opini Tanpa Modifikasian. 
 

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September

2018
31 Desember

2017 2016*) 2015*)
Modal ditempatkan dan disetor penuh 145.780 80.612 80.612 80.612
Ekuitas tersedia untuk dijual - 136.733
Tambahan modal disetor (8.570) 393 - -
Penghasilan komprehensif lain 1.003 849 952 194
Saldo rugi (5.462) (20.118) (46.933) (38.971)
Kepentingan nonpengendali - - 42.819 42.581
Jumlah Ekuitas 132.751 198.469 77.450 84.416
*)Konsolidasi
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 September 2018 tidak dikonsolidasi

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 
rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah 625.000.000 (enam ratus dua 
puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. 

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 September 2018 
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

Modal 
Ditempatkan 
dan Disetor 

Penuh

Tambahan 
Modal Disetor

Penghasilan 
Komprehensif 

Lain
Saldo rugi

Kepentingan 
Non-

Pengendali

Jumlah 
Ekuitas

Posisi Ekuitas menurut 
laporan keuangan per 
tanggal 30 September 
2018; Modal Dasar 
5.831.220.000 dengan nilai 
nominal Rp 100 per saham 145.780 (8.570) 1.003 (5.462) - 132.751

Proforma Ekuitas pada 
tanggal 30 September 
2018 jika diasumsikan 
terjadi pada tanggal 
tersebut Penawaran Umum 
sejumlah 625.000.000 
saham biasa atas nama 
dengan nilai nominal Rp 
100 setiap saham dengan 
harga penawaran sebesar 
Rp • setiap saham

• • • • • •

Proforma Ekuitas 
per tanggal 
30 September 2018 
sesudah Penawaran Umum 
dengan nilai nominal Rp 
100 per saham • • • • • •
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X.  KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa 
atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat 
termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen 
ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi 
dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan 
mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas 
interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada 
jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan 
dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan 
tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian 
dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. 
Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus 
dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan 
Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal pemegang saham tidak 
dapat mengembalikan dividen interim. 

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas 
sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan setelah pajak mulai tahun 
buku 2019, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan 
dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. 

Tidak terdapat negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian 
dividen kepada pemegang saham.
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XI.  PERPAJAKAN 

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:
1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan),
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan 

atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997,

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 
tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan 
Saham di Bursa Efek,

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang 
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek 
sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997. 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai 
berikut:
1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan 

saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi 
penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh 
penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi 
penjualan saham.

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari 
seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (Initial Public 
Offering/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. 
Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas 
nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan 
setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

 Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam 
Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan 
Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan 
perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk 
tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas 
penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan 
tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh 
perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan 
usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan 
di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima 

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah 
modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri 
Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia 
dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan 
dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang 
Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan 
sebagai Objek Pajak Penghasilan.
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Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya 
kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat 
(3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 
sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 
23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh 
dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% 
dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto 
dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak 
Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c 
UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang 
Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. 
Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal  
14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas 
Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak 
Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang 
membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk 
dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh 
Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai 
dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan 
tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (Beneficial Owner) 
dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian 
Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan 
P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 
5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 
30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi 
persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 
tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 
30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Tax Residence 
dalam format sebagai berikut:
1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek 
pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan 
melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi 
yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.

3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam 
hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/
Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi 
persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form 
DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatanganinya pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian 
SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan 

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus 
Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.
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Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan 
biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat 
perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli 
melalui Penawaran Umum ini.
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BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK 

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek Perseroan No. 16 tanggal 26 September 2018 , addendum Akta Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek Perseroan No. 07 tanggal 16 November 2018, addendum II Akta Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek Perseroan No. 05 tanggal 11 Desember 2018 dan addendum III Akta Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek Perseroan No. 11 tanggal 14 Desember 2018, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui 
untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) emisi sebanyak-
banyaknya 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan 
oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan 
kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham 
yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai 
dengan proporsi penjaminan.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah 
sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam  
No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab 
Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
 
B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin 
Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

No. Nama Penjatahan Nilai Persentase
(%)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek:
1. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia ● ● ●
2. ● ● ● ●
3. ● ● ● ●

Jumlah ● ● ●

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan 
Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:
a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal 

maupun vertikal;
b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan 

Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung 

mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, 

oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seperti dimaksud tersebut di atas, 
menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Pasar Modal.
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C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan 
proses penawaran awal (bookbuilding) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang 
ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil proses bookbuilding, maka Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah 
sebesar Rp ● (●Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor 
berikut:
a. Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
b. Kinerja keuangan Perseroan;
c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik dimasa lampau maupun pada 

saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
e. Permintaan investor, dan
f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas. 
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BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR 
MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran 
Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono 
(Member of NEXIA International)

    18 Office Park (Tower A Lt. 20) 
     Jl. TB. Simatupang No. 18, Pasar Minggu
    Jakarta Selatan 12520
 Surat Penunjukan : 316/QUO/NM/KPS-01/VII/18 tanggal 19 Juli 2018
 Nama Akuntan  :  Adeyana Widjaja, CPA
 STTD : AP-187/PM.22/2018
 Bukti Keanggotaan Asosiasi : Registrasi Akuntan Publik No. 0751
 Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar 

Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan 
standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan 
Akuntan Publik merencakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai 
bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang 
diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi 
pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan 
dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi 
signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara 
keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan 
keuangan Perseroan.

2. Konsultan Hukum :  Halimuddin, Herlambang & Setiawan (HHS) Law Firm
    Komplek Rukan Permata Senayan
    Blok E No. 38, 3rd Floor
    Jl. Tentara Pelajar, Keb. Lama
    Jakarta Selatan 12210
    Tel: (021) 5794 0929
    Fax: (021) 5794 0930

Surat Penunjukan : 016/DIR-KA/HHS/V/208 tanggal 11 Mei 2018
Nama Konsultan : Andre Setyawan, S.H.
STTD : STTD.KH-32/PM.22/2018
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal 

Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 
No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum 
Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 
2012 dan Keputusan HKHPM No.01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 
4 Februari 2014.

Tugas dan kewajiban pokok:
Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, meliputi 
pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum secara independen 
atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan yang disampaikan oleh 
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Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan 
Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai 
dengan kode etik, standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

3. Notaris : Rahayu Ningsih, S.H.
   Menara Global Lantai 12 Suite C
   Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
   Tel: (021) 527 0206
   Fax: (021) 527 0207

Surat Penunjukan : 144/NT-IX/2018 tanggal 28 September 2018
SK Notaris :  AHU-00105.AH.02.02 Tahun 2016
STTD : STTD.N-39/PM.22/2018
Pedoman Kerja : Undang- Undang Jabatan Notaris & Kode Etik Ikatan Notaris 
Indonesia 
 
Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-
akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk 
melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran 
Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-
perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian 
Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4. Penilai : KJPP Karmanto dan Rekan
   Menara Cardig Lt. 2
   Jl. Raya Halim Perdanakusuma
   Jakarta Timur 13650
   Telp: (021) 8088 5003
   Fax: (021) 8088 5004

 Managing Partner : Ir. Karmanto, M.Ec.Dev.,MAPPI (Cert)
 Surat Penunjukan : 045/KMT&R-SPK/III/2018 tanggal 12 Maret 2018
 Ijin Usaha  : 2.09.0062
 Penilai :  Properti
 Ijin Penilai :  P-1.08.00030
 STTD : STTD.PP-37/PM.2/2018
 STTD IKNB : 114/NB.122/STTD-P/2018
 Bukti Keanggotaan Asosiasi : 11070059
 Anggota MAPPI : 96-S-00729
 Pedoman Kerja : -  LK No. KEP-478/BL/2009 lampiran peraturan VIII.C.4 tentang 

Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti 
di Pasar Modal.

   - Standar Penilaian Indonesia Edisi VI tahun 2015 (SPI Edisi VI-
2015)

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas dan kewajiban Penilai dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah 
mengemukakan pendapat atas nilai pasar aset tetap Perseroan. Hal tersebut dilakukan melalui inspeksi 
lapangan, verifikasi antara data yang tersedia dengan kondisi lapangan, kemudian melakukan penilaian. 
Penilaian dilakukan dan disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI tahun 2015 
dan Peraturan VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar 
Modal.
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5. Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom
   Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
   Jakarta Pusat 10170
   Tel: (021) 350 8077
   Fax: (021) 350 8078
 Surat Penunjukan : DE/IV/2018-1262 tanggal 2 April 2018
 Ijin Usaha  : Surat Keputusan Ketua Bepepam No. KEP-16/PM/1991 tanggal 

19 April 1991
 Pedoman Kerja : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (“BAE”) dalam Penawaran Umum ini, sesuai 
dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan 
saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan Formulir Pemesanan Pembelian 
Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan 
saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan 
yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai 
dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, 
BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan 
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, 
menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke 
dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan 
penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang 
berlaku.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan 
dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang 
No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.
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XIV.  KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR 
DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT 
PEMEGANG SAHAM

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran 
Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang 
Saham Luar Biasa PT Meta Epsi Tbk No. 01 tanggal 03 Desember 2018 dibuat di hadapan Rahayu 
Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan 
No. IX. J.1, POJK No. 32, POJK No. 10, POJK No. 33, serta UUPT.

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 
Pasal 3 

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang pemborong, pembangunan, industri, 
perdagangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan 
kegiatan usaha utama sebagai berikut: 
a) merencanakan, memborong, melaksanakan dan mengawasi segala macam pekerjaan instalasi 

permesinan dan perlistrikan serta pekerjaan-pekerjaan lain yang terkait;
b) merencanakan, memborong, melaksanakan dan mengawasi segala pekerjaan bangunan, 

termasuk bangunan kontruksi baja, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pengairan, lapangan, 
pekerjaan pengurukan dan penggalian dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bersangkutan;

M O D A L
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 583.122.000.000,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar 
seratus dua puluh dua juta Rupiah), -yang terbagi atas 5.831.220.000 (lima miliar delapan ratus tiga 
puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar 
Rp. 100,- (seratus Rupiah). 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) sejumlah 
1.457.805.000 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu) saham dengan 
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 145.780.500.000,- (seratus empat puluh lima miliar tujuh 
ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil 
bagian saham dengan rincian serta nilai nominal sahamnya yang disebutkan pada sebelum akhir 
akta ini..

3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan bentuk lain. Penyetoran atas 
saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi 
ketentuan sebagai berikut : 
a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada 

saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut. 
b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas 

Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga. 
c) Memperoleh persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan kuorum 

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham 
Perseroan yang dicatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai 
pasar yang wajar. 

e) Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, 
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/
atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan 
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terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan 
pendapat wajar tanpa pengecualian. 

f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan 
mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi 
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah 
dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut. 

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat 
Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan 
syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan 
harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan 
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah 
Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh 
saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan 

pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih 
dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam 
daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui 
pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang 
terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-
masing pada tanggal tersebut, dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana 
ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru 
tersebut. 

b) Pengeluaran efek bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat 
dilakukan dalam hal pemegang saham. 
(1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan. 
(2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, 

yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS. 
(3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh 

RUPS dan/atau. 
(4) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperolehkan 

penambahan modal tanpa HMETD. 
c) Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-

banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya 
persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan yang berlaku. 

d) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal dua 
puluh lima Desember dua ribu lima belas (25-12-2015) tentang Penambahan Modal Perusahaan 
Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan perubahan dan/atau 
penambahannya dikemudian hari. 

e) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang 
HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek 
bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi 
jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek yang bersifat ekuitas yang tidak 
diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh 
masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas. 

f) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang 
saham sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, 
Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindaksebagai 
pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. 

g) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar 
dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan 
oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek 
tersebut. 
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h) Penambahan modal disetor manjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang 
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang 
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk 
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

6. Penambahan Modal Dasar Perseroan. 
a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi 
kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : 
i. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar. 
ii. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
iii. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua 

puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat  
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

iv. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud butir (iii) di atas tidak 
dipenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, 
sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat 
(2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu butir (iii) di atas. 

v. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud butir (i) di atas termasuk juga persetujuan 
untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud butir (iv) di atas. 

c) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan modal dasar menjadi 
efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor 
menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak 
yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi 
kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri 
atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. 

7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIREKSI
Pasal 5

1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi. 
2) Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota 

Direksi diangkat menjadi Direktur Utama, dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain 
yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. 

3) Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan 
pada saat diangkat dan selama menjabat : 
a) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; 
b) Cakap melakukan perbuatan hukum; 
c) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat : 

(1) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan 
bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 

(2) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara 
dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan. 

(3) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang selama 
menjabat : 
(a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan. 
(b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris 

pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban 
sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan. 

(c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau 
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan 
laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
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4) Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan 
dan disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti, dan didokumentasikan 
oleh Perseroan. 

5) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang 
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas.

6) Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
a) Anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan publik lain; 
b) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain; dan
c) Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang 

bersangkutan juga menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 
7) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan 
lainnya. 

8) Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Direksi diangkat untuk masa 
jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. 

9) Terhadap pihak yang diangkat sebagai Direktur Independen, harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut : 
a) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan 

paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai Direktur Independen. 
b) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari calon 

perusahaan tercatat.
c) tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain; dan 
d) tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang biasanya 

digunakan oleh calon perusahaan tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan 
sebagai Direktur. 

10) Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama  
5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana 
dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal 
pengangkatannya (mereka) kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

11) RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa 
jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila 
tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. 

12) Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 di atas 
maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan 
kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila 
anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan. 

13) Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya 
berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan 
wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi 
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan 
pengunduran diri. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan 
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya 
permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut di 
atas. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas 
maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah 
tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

14) Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban 
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang 
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya. 

15) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi 
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan 
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal 
jumlah anggota Direksi. 

16) Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan 
Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan 
dalam ayat 3 Pasal ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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17) RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang 
diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang 
sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru. 

18) Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan 
atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa 
jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan 
anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari direksi yang masih menjabat 
pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. 

19) Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut: 
a) Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; 

atau
b) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau. 
c) Meninggal dunia; atau
d) Diberhentikan karena keputusan RUPS. 

20) Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan 
jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari 
setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

21) Apabila jabatan Direksi Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau 
belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan 
menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dam mempunyai wewenang serta tanggung jawab 
yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota lowong maka berlaku ketentuan 
dalam pasal 13 ayat 18 anggaran dasar ini.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 6

1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk 
kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran 
Dasar Perseroan. 

2) Dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1 di atas maka : 
- Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar; dan
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan 

tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan 
yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, 
kecuali : 
(i) Dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya; 
(ii) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-

hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 
(iii) Tidak mempunyai benturan kepetingan baik langsung maupun tidak langsung atas 

tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan. 
(iv) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 

3) Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di 
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan 
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai 
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : 
a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang 

Perseroan di bank bank). 
b) Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan 

memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini; 
c) Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain 

tanpa mengurangi ijin yang berwenang; 
d) Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain; 
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e) Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) 
Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta 
kekayaan (aktiva) Perseroan; 

f) Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut 
ditandatangani oleh Dewan Komisaris. 

4) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas merek dan 
paten yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 
100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) 
dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa 
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan 
RUPS dengan syarat dan ketentuan Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS dalam Anggaran Dasar 
Perseroan. 

5) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : IX.E.2 tentang Transaksi Material 
dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan 
syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan Nomor : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 

6) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih 
untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam 
surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan 
tindakan tindakan tertentu.
a) Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; 

dan
b) Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, 

yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Maka : Kuasa Direksi harus mendapatkan 
kuasa tertulis dari Direksi lainnya yang menjadikan kuasa Direksi tersebut berhak dan 
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 

7) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak 
menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan 
keputusan rapat Direksi. 

8) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan 
antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang 
bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; dalam 
hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka : 

9) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara 
kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan 
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-
syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 anggaran dasar perseroan, 
dengan memperhatikan peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : IX.E.1 tentang 
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

DEWAN KOMISARIS 
Pasal 7

1) Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
(i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka  

1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen. 
(ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 

jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh 
anggota Dewan Komisaris. 

(iii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan 
lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan 
usaha Perseroan. 

2) Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
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3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Komisaris Independen wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk 

merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut 
dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris 
Independen Perseroan atau pada periode berikutnya. 

b) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. 
c) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan 

dengan kegiatan usaha Perseroan. 
4) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan 

Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar 
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan publik lain dengan ketentuan sebagai berikut : 
a) Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain; 
b) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;
c) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, 

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota 
Dewan Komisaris paling banyak 4 (empat) perusahaan publik lain; dan 

d) Anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan 
juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 

6) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ketentuan di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 

7) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Dewan Komisaris 
diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. 

8) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 
5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana 
ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal 
pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. 

9) Terhadap pihak yang diangkat sebagai Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut : 
a) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk 

merencanakan memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau perusahaan 
publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali 
sebagai Komisaris Independen Emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya;

b) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten pada perusahaan 
tersebut;

c) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau perusahaan publik, anggota Dewan 
Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau perusahaan publik 
tersebut; dan 

d) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan 
dengan kegiatan usaha Emiten atau perusahaan publik tersebut. 

10) Komisaris Independen yang sudah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali 
menjadi Komisaris Independen, sepanjang memenuhi ketentuan di bawah ini : 
(i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat 

diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut 
menyatakan dirinya tetap Independen kepada RUPS. 

(ii) Pernyataan Independen Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan 
dalam Laporan Tahunan. 

(iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada komite Audit, Komisaris Independen yang 
bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa 
jabatan Komite Audit berikutnya. 

11) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana 
dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan 
Komisaris. 

12) Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 anggaran dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. 
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13) Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 
Pasal 8

1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan 
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan 
maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi. 

2) Dalam kondisi tertentu, dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS 
lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
dan Anggaran Dasar. 

3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. 

4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk 
Komite Audit. 

5) Ketentuan mengenai pertanggung jawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. 

6) Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris 
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan 
persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris. 

7) Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-
gedung, kantor kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan 
selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, 
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan 
Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 

8) Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana 
diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita 
acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi. 

9) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan 
alasannya. 

10) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk 
jangka waktu tertentu. 

11) Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar 
Perseroan atau keputusan RUPS. 

12) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai 
seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus 
Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan 
sementara kepada seorang atau lebih diantara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan 
Komisaris. Dalam hal yang ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas wewenang 
yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar 
Perseroan berlaku pula baginya. 

13) Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat 
memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya 
(jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak 
bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. 

14) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka 
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) 
hari setelah tanggal pemberhentian sementara;.

 Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian 
sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang 
bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan 
berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu 
dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih memberikan 
kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela 
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dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam 
Rapat yang bersangkutan. 

15) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan 
atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka 
pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal. 

16) Rapat tersebut pada ayat 14 Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang 
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau 
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat dipimpin oleh 
Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu 
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam 
hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang 
saham yang hadir Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

17) Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang 
bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan 
disertai alasannya.

18) Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun 
juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada 
seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu 
dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
Pasal 9 

1) RUPS dalam Perseroan terdiri dari : 
a) RUPS Tahunan sebagaimana disebut dalam Pasal 18 anggaran dasar ini. 
b) RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut RUPS Tahunan dan RUPS Luar 

Biasa, diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2) Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS 

Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. 
3) RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak mengambil keputusan.
4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling 

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima 
Direksi.

5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan 
Komisaris.

6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka 
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan 
RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 diterima Dewan Komisaris. 

7) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka 
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) di atas, Direksi atau Dewan Komisaris 
mengumumkan: 
a) Terdapat permintaan penyelengaraan RUPS dari pemegang saham. 
b) Alasan tidak diselengarakannya RUPS. 

8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 
15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelengaraan RUPS dari pemegang saham 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (6) di atas.

9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, bagi Perseroan yang sahamnya 
tercatat pada bursa efek paling kurang : 
a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 
b) Situs Bursa Efek; dan 
c) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa 

asing yang digunakan paling kurang bahasa inggris. 
10) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (7) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada 

bursa efek paling kurang melalui : 
a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 
b) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa 

asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. 
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11) Pengumuman dengan menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c 
dan ayat (10) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman 
yang menggunakan bahasa Indonesia.

12) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumukan dalam bahasa asing dengan 
yang diumumkan dengan bahasa Indonesia maka Informasi yang digunakan sebagai acuan adalah 
informasi dalam bahasa Indonesia. 

13) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan ayat (10) huruf a beserta 
salinan surat permintaan penyelengaraan RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. 

14) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (6), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permintaan 
diselengarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. 

15) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), wajib: 
a) Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan 

risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan.

b) Melakukan pemberitahukan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti 
pengumuman bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan RUPS 
atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan. 

c) Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan 
sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk 
menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan 
RUPS tersebut.

16) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan 
sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan 
penyenggarakannya RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh 
pengadilan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Pasal 10

1) RUPS Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.
2) Dalam RUPS Tahunan tersebut :

a) Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan 
Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan 
mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan 
dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku 
yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.

b) Diputuskan penggunaan laba Perseroan
c) Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris 

dan/ atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.
d) Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota 

Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, 
Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat 
umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat 
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

e) Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, 
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.

3) Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukan usul-usul yang diajukan oleh:
a) Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit  

1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan 
dengan hak suara yang sah;
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b) Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 
panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4) Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan 
pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, 
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, 
penipuan dan tindakan pidana lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 
Pasal 11

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi 
atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama 
sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan 
Perseroan dengan hak suara.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN 
WAKTU PENYELENGGARAAN 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
Pasal 12

1) Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS. 

(1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. 
(2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. 
(3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas wajib 

dilakukan di: 
a) Tempat kedudukan Perseroan; 
b) Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; 
c) Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; 
d) Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 

2) Pemberitahuan RUPS. 

(1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahukan mata acara rapat 
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman 
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. 

(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 20 angka 2 ayat (1) wajib diungkapkan 
secara jelas dan rinci. 

(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 20 
angka 2 ayat (2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada 
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

3) Ketentuan pasal 20 angka 2 ayat (2) mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan 
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan 
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 15 Anggaran Dasar 
ini.

4) Pengumuman RUPS.

(1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 
14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal 
pengumuman dan tanggal pemanggilan.

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
a) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. 
b) Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
c) Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan 
d) Tanggal pemanggilan RUPS; 
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(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat 15, selain memuat hal yang disebut pada ketentuan di atas, pengumuman 
RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya 
permintaan dari pemegang saham. 

(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada 
Bursa Efek paling kurang melalui : 
a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
b) Situs web Bursa Efek; dan 
c) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan 

bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris;
(5) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada 

Bursa Efek paling kurang melalui:
a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan 
b) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan 

bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
(6) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf c dan ayat (5) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam 
pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.

(7) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing 
dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud ketentuan di atas, 
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

(8) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a 
wajib disampaikan Kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setalah 
pengumuman RUPS.

(9) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti 
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga disertai dengan salinan surat 
permintaan penyelenggaraan RUPS, diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat 15.

 Ketentuan Pasal 20 angka 4 mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS 
oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan 
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

5) Mata Acara Rapat; 
(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling 

lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. 
(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud 

ketentuan di atas adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per 
dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 

(3) Usulan Mata Acara Rapat harus : 
a) Dilakukan dengan itikad baik; 
b) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 
c) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan 
d) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham merupakan mata acara yang membutuhkan 
keputusan RUPS; 

 Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan. 

6) Pemanggilan RUPS;
(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua 

puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan 
tanggal RUPS. 

(2) Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi : 
a) Tanggal penyelenggaraan RUPS ;
b) Waktu penyelenggarakan RUPS ; 
c) Tempat penyelenggaraan RUPS ; 
d) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; . 
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e) Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan 
f) Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham 

sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;
(3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada 

Bursa Efek paling kurang melalui :
a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 
b) Situs web Bursa Efek; dan 
c) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Dengan ketentuan 

bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa inggris; 
(4) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang tidak tercatat pada Bursa 

Efek paling kurang melalui :
a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 
b) Situs web Perseroan, dalam Berbahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan 

bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa inggris. 
(5) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf 

c dan ayat (4) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam RUPS yang 
menggunakan Bahasa Indonesia. 

(6) Dalam hal terdapat perbedaan panafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing 
dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia; 

(7) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (4) huruf a wajib disampaikan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS. 

 Ketentuan Pasal 19 angka 6 mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggarakan 
RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk 
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 15.

7) Bahan Mata Acara Rapat ;
(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham; 
(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersedia sejak tanggal 

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS; 
(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan 

bahan mata acara rapat lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan bahan 
mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut; 

(4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa 
salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. 

(5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara cuma-cuma 
dikantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; 

(6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses atau dituduh 
melalui situs web Perseroan. 

(7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 
Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 
yang akan diangkat wajib bersedia : 
a) Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan 

penyelenggaraan RUPS; dan 
b) Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat 

pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 

8) Ralat Pemanggilan RUPS 
(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam 

pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 6 
ayat (2). 

(2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi 
atas perubahan tanggal penyenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, 
Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan 
sebagaimana diatur ketentuan Pemanggilan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 
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(3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal 
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena 
kesalahan Perseroan. 

(4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan 
ralat pemanggilan.

(5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 angka 6 ayat (3), (4) dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku untuk media ralat 
pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

9) Pemanggilan RUPS Kedua 

(1) Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan : 
a) Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 

sebelum RUPS Kedua dilangsungkan. 
b) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan 

dan tidak mencapai kourum kehadiran. 
c) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling 

lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. 
(2) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 angka 6 ayat (3) sampai dengan ayat (7) dan pasal 19 angka 9 mutandis berlaku 
untuk pemanggilan RUPS kedua. 

10) Pemanggilan RUPS Ketiga 

 Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
a) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan. 
b) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak 

mencapai kourum kehadiran. 

11) Hak Pemegang Saham 

(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri 
RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Ketua Rapat 
berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperhatikan kepadanya 
pada waktu Rapat diadakan; 

(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya 
tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan 
RUPS.

(3) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), pemegang 
saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam 
daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. 

(4) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara 
rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan 
Perseroan. 

12) Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS. 
 Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata 

acara RUPS.
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PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN 
Pasal 13

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan 
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi 
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. 

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup 
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukan dalam perhitungan 
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama 
kerugian yang dicatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup 
seluruhnya.

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah 
disediakan untuk dibayarkan, dimasukan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan 
untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham 
yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya 
atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 
lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan 
dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa dividen interim 
tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS 
tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan 
peraturan perundangundangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 14

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari 
jumlah modal ditempatkan dan disetor dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian 
yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan 
agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 angka 1 yang belum dipergunakan untuk 
menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 angka 2 
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara 
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris 
dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dam memperhatikan peraturan perundang-
undangan agar memperoleh laba.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 15

1. Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang menyangkut perubahan nama dan tempat 
kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya 
modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan 
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 1 Pasal 
ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan 
perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan 
perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang perlu mendapat persetujuan maupun yang cukup diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka 
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, diputuskan oleh RUPS yang dihadiri oleh 
Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  
2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, Perubahan 
anggaran dasar tersebut harus dibuat bahasa Indonesia.
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4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 angka 3 di atas tidak 
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga 
per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS 
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak 
suara yang hadir dalam RUPS; dan

5. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 angka 4 di atas tidak tercapai, 
maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam 
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas 
permohonan Perseroan.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN
Pasal 16

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka 
penggabungan pelebur dan pengambil alihan, serta pemisah hanya dapat dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut :
a. Harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh 

pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang ¾(tiga per empat) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah 
sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak 
suara yang hadir dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS 
kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya 
yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari ¾ (tiga per empat) 
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas 
permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah 
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak 
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 
Pasal 17

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku maka pembubaran 
Perseroan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh 
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang ¾ (tiga per empat) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah 
sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak 
suara yang hadir dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS 
kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya 
yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari ¾ (tiga per empat) 
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas 
permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah 
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak 
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar 
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
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3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 27 angka 2 tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan 
Pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara 
dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan 
atau tempat kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan 
dibubarkan dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian 
hari, tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likudasi oleh RUPS, dan 
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan 
menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-
saham yang mereka miliki masing-masing.
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BAB XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum 
dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan 
FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada 
Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini. Setelah FPPS 
dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui anggota Penjamin Emisi Efek 
yang namanya tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang 
dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian 
yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau 
lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7. 

3. JUMLAH PEMESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan 
perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 
(seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran 
Efek.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan 
berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam 
bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik 
yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran 
Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang 
Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 11 April 2019 setelah menerima konfirmasi 
registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan 
di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS 
yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang 
Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada 
pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi 
tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening 
Efek.

4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara 
Rekening Efek di KSEI.
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5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak 
memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain 
yang melekat pada saham.

6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu 
kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, 
melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat 
(beneficial owner) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank 
Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, 
pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham 
keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana 
Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian 
yang ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada 
KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan 
mengisi formulir penarikan efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat 
Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh 
KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek 
atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan 
wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang 
rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif 
Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut 
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di 
mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan 
pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang 
bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran 
dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan 
anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan 
melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan 
fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili 
hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar 
jumlah pemesanan. 

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak 
pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan 
pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, 
tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila 
telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.



162

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 2 April 2019 dan berakhir 
pada tanggal 9 April 2019, yang akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 
WIB. 

7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan 
penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
adalah tanggal 10 April 2019.

8. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam 
mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS 
diajukan. Semua setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
pada:

Bank : China Construction Bank Indonesia Tbk (“CCB Indonesia”)
Atas nama : PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia 
No. A/C : 1012577377

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik 
pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat 
diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (in good funds) oleh 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 
9 April 2019 pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal 
tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung 
jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana 
pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang 
bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank 
lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang 
bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan 
menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti 
tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini 
bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat 
diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS 
atas pemesanan pembelian saham.

10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Manajer 
Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7, dengan menggunakan Metode Penjatahan Lain 
khusus untuk Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment) yang telah memperoleh persetujuan dari 
OJK sesuai Surat No. S-161/PM.22/2019 tanggal 15 Maret 2019.

(i) Penjatahan pasti (Fixed allotment)

Penjatahan pasti dibatasi •% ( • persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan 
dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, 
perorangan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.
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Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka 
penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan 
sebagai berikut :

a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan 
mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan 
besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan 
perorangan;

b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (a) termasuk pula jatah bagi 
pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana 
Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham 
Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan

c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan yang Mempunyai Hubungan 
Istimewa, yaitu:
(i)  direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau 

lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi 
Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;

(ii)  direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan 
(iii)  Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan 

merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(ii) Penjatahan Terpusat (Pooling)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan • % ( • persen) dari jumlah Saham Yang 
Ditawarkan.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu 
Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus 
melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai 
berikut:

a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang merupakan;  
(i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau 
lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek 
dan atau Agen Penjual Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini; 
(ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) afiliasi dari 
pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang 
melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang 
jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: pemesan yang tidak 
dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. Dalam hal para 
pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih 
terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada 
para pemesan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh 
persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin 
Emisi Efek dan atau Agen Penjual Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana 
Saham ini; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau  
(iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan 
pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi sebagaimana tersebut 
pada poin a. di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang 
dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan 
dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:
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- para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu sampai dengan seratus 
satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang 
tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang 
tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan 
perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh 
Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan

- apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu sampai dengan 
seratus satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, 
pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut 
jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Adapun alasan dan latar belakang dilakukan penggunaan metode penjatahan lain tersebut 
diatas adalah sebagai berikut :

a. Harga Penawaran Saham yang akan ditetapkan antara Rp 300 sampai dengan  
Rp 350 sehingga jumlah yang harus dikeluarkan oleh investor untuk memiliki 1 satuan 
perdagangan atau 100 saham adalah sebanyak-banyaknya Rp 35.000. 

 Hal tersebut akan menjadi kendala bagi investor yang melakukan pemesanan pembelian 
saham, apabila alokasi penjatahan untuk Penjatahan Terpusat hanya sebesar 1 satuan 
perdagangan untuk setiap pemesanan, karena nilai nominal saham yang akan dimiliki 
menjadi sangat kecil, tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk 
melakukan pemesanan pembelian saham, sehingga dapat mengurangi minat investor 
untuk berinvestasi secara jangka panjang pada saham Perseroan, sedangkan Bursa Efek 
Indonesia (BEI) memberikan persyaratan mengenai jumlah minimal pemegang saham 
untuk Perseroan yang tercatat di BEI.

b. Hal khusus yang juga menjadi dasar pertimbangan kami adalah berdasarkan pengalaman 
pada beberapa penawaran umum sebelumnya terdapat sebagian kecil investor yang 
melakukan pemesanan pembelian saham dalam jumlah yang sangat besar, sehingga 
apabila alokasi penjatahan untuk Penjatahan Terpusat hanya sebesar 1 satuan 
perdagangan untuk setiap pemesanan, maka hampir seluruh sisa saham yang akan 
dialokasikan secara proporsional, akan diserap hanya oleh sebagian kecil investor dengan 
pemesanan dalam jumlah sangat besar tersebut.

 Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penyebaran yang tidak merata bagi kepemilikan 
saham Perseroan untuk Penjatahan Terpusat.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN 
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa 
Penawaran Umum, Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 
3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, 
dengan ketentuan:

i. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) 

selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha 

Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan 

Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja 
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setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan 
dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media 
massa lainnya;

b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau 
pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang 
sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;

c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK 
paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan 
Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham 
telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada 
pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan 
tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana tersebut di atas dan akan memulai kembali 
masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut :

i.) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a butir i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa 
Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan 
di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga 
saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

ii.) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan 
kembali penundaan masa Penawaran Umum;

iii.) Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum 
dan informasi mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum 
dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat 
kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

iv.) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana tersebut di atas kepada OJK paling 
lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian akibat dari penjatahan atau 
dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang 
kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek ditempat 
di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-
lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau 
pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja 
setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek 
batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, 
oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja 
sejak batalnya Penawaran Umum.

Alat pembayarannya dalam bentuk cek atau bilyet giro atas nama pemesan dengan menunjukan 
atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan tanda jati diri pada Penjamin Emisi 
Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai 
dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk 
hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya Bank Penerima ataupun biaya pemindahan dana. 
Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan 
yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
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Cara pembayarannya diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan 
atau menyerahkan bukti tanda jati diri pada Biro Administrasi Efek, dimana Formulir Pemesanan 
Pembelian Saham semula diajukan atau pada Perseroan, sesuai dengan syarat-syarat yang 
tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Apabila uang pengembalian pemesanan 
saham sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya setelah tanggal 
pengembalian maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin 
Emisi Efek dan/atau Perseroan sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para 
pemesan. 

Penjamin Pelaksana Emisi /Penjamin Emisi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan 
tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 
0,5% (nol koma lima persen) per tahun dari nilai pengembalian uang yang terlambat dibayarkan, 
yang dihitung dari hari kerja ke 3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan dan sejak keputusan penundaan 
masa Penawaran Umum atau pembatalan penawaran Umum secara pro rata untuk setiap hari 
keterlambatan.

13. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau 
Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan 
dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas 
pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan 
menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan 
pembelian saham. 



167

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan 
tersedia pada kantor BAE dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan 
Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT NH Korindo Sekuritas
Wisma Korindo 7th floor
Jl MT Haryono Kav. 62

Pancoran, Jakarta 12780
Tel. (021) 797 6202
Fax. (021) 797 6206

Website: www.nhsec.co.id
Email: cs.nhkorindo@nhsec.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK 

[akan ditentukan kemudian] 

GERAI PENAWARAN UMUM 

[akan ditentukan kemudian]



Halaman ini sengaja dikosongkan



XVII.  PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
 

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 
Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah disusun oleh Konsultan 
Hukum Halimuddin, Herlambang & Setiawan (HHS) Law Firm.
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XVIII.  LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN 
KEUANGAN PERSEROAN 

Berikut ini adalah salinan Laporan keuangan Perseroan untuk 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (Member of NEXIA International) 
yang ditandatangani oleh Adeyana Widjaja, CPA dengan opini Tanpa Modifikasian. 

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin, Mardani Dan Muliadi yang ditandatangani Heri 
Mardani, M.Si, CA, CPA dengan opini Tanpa Modifikasian.
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PT META EPSI Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
30 September 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT META EPSI Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

September 30, 2018, December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to financial statements which are an integral part 
of this financial statements taken as a whole

*Konsolidasi/Consolidated
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017 merupakan laporan perusahaan induk saja (lihat catatan 1
dan 3t)/ The financial statements for the year ended September 30, 2018 and December, 31, 2017 represent parent Company only (see note 1 and
3t)

30 September / 
September  30 31 Desember/ December 31

Catatan/
Notes 2018 2017 2016* 2015*

ASET ASSETS
ASET LANCAR CURRENT ASSETS

Kas dan setara kas
3c,3n, 

5,38,41,42 3.277 7.212 7.817 8.203 Cash and cash equivalents

Piutang usaha - pihak ketiga 3k,3n,6,38,42 29.871 2.000 75.716 65.486
Trade receivables -

third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga 7,38,42 117 309 32.251 6.454 Other receivables - third parties
Persediaan 3i,8 - - 15.388 16.492 Inventories
Produk agrikultur 3g,9 - - 14.726 1.203 Agriculture product
Proyek dalam pelaksanaan 10 88.448 83.964 71.444 114.644 Project in progress
Pajak dibayar dimuka 3o,21a 3.961 3.731 703 22.462 Prepaid tax
Uang muka dan biaya dibayar 

dimuka 3d,11 3.608 2.602 10.136 51.467
Advance and

prepaid expenses
Aset tidak lancar atau kelompok 

lepasan yang dimiliki untuk 
dijual 3t,12a - 482.512 - -

Non-current assets or disposal
Company held for sale

Jumlah Aset Lancar 129.282 582.330 228.181 286.411 Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS

Piutang usaha - pihak ketiga 3k,3n,6,38,42 56.818 53.343 - -
Trade receivables -

third parties

Piutang lain-lain -pihak berelasi 3h,3n,7,38,42 9.565 14.875 - -
Other receivables -

related parties
Piutang plasma 3e,13,40,42 - - 124.972 155.806 Plasma receivables
Aset pajak tangguhan 3o,21d - - 463 1.622 Deferred tax assets
Tanaman produktif Bearer plants

Tanaman menghasilkan -
setelah dikurangi akumulasi
penyusutan sebesar nihil,
nihil, Rp 30.704 dan Rp 

15.634 masing-masing pada 
30 September 2018,
31 Desember 2017, 2016 dan 
2015 3f,14a - - 150.799 65.106

Mature plantations - net 
of accumulated depreciation 

of nil, nil, Rp 30,704 and
Rp 15,634 as of

September 30, 2018, 
December 31, 2017, 2016 and 

2015, respectively
Tanaman belum 

menghasilkan 3f,14b - - - 100.759 Immature plantation

Aset tetap setelah dikurangi 
akumulasi penyusutan
Rp 23.060, 
Rp 22.847, Rp 86.459 dan 
Rp 76.887 masing-masing pada 
30  September 2018, 31 
Desember 2017, 2016 dan 
2015 3l,15 11.534 11.451 198.513 201.659

Property, plant and
equipment net of accumulated

depreciation 
Rp 23,060, Rp 22,847

Rp 86,459 and
Rp 76,887 as of

September 30, 2018, 
December 31, 2017, 2016 and 

2015, respectively
Beban tangguhan hak atas tanah -

setelah dikurangi akumulasi 
amortisasi sebesar nihil, 
nihil, Rp 6.351 dan 
Rp 5.276 masing-masing pada 
30  September  2018, 
31 Desember 2017, 2016 dan 
2015 3j,16 - - 32.988 34.063

Deferred cost of land 
rights - net of accumulated 

amortization of, 
nil, nil, Rp 6,351 and Rp 5,276 

as of September 30, 2018, 
December 31, 2017, 2016 and 

2015, respectively
Aset lain-lain 17,37 - 180 457 469 Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar 77.917 79.849 508.192 559.484 Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET 207.199 662.179 736.373 845.895 TOTAL ASSETS



PT META EPSI Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
30 September 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT META EPSI Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

September 30, 2018, December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to financial statements which are an integral 
part of this financial statements taken as a whole

*Konsolidasi/Consolidated
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017 merupakan laporan perusahaan induk saja (lihat catatan 1
dan 3t)/ The financial statements for the year ended September 30, 2018 and December, 31, 2017 represent parent Company only (see note 1 and
3t)

30 September/ 
September  30

31 Desember/ 
December 31

Catatan/
Notes 2018 2017 2016* 2015*

LIABILITAS DAN
EKUITAS

LIABILITIES AND 
EQUITY

LIABILITAS LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT

LIABILITIES
Utang usaha Account payables

Pihak ketiga 18,38,42 24.607 13.449 27.207 26.931 Third parties
Utang lain - lain Other payables

Pihak ketiga 24,38,42 2.000 - - - Third parties
Pihak berelasi 3h,24,38,42 - - - 29.900 Related parties

Utang pajak 3o,21b 34 26 3.125 9.835 Taxes payable
Biaya akrual 19,42 274 2.984 3.258 7.285 Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka 20,38 - - 11.681 50.551 Unearned revenue
Utang jangka panjang jatuh tempo 

dalam satu tahun:
Current Maturites of

long-term debts:
Utang bank 23,40,41 - - 46.842 42.363 Bank loans
Utang pembiayaan 22,40,41 129 - 953 - Finance lease payables
Liabilitas terkait aset tidak

lancar atau kelompok lepasan yang 
dimiliki untuk dijual 3t,12b - 222.526 - -

Liabilities associated with non-
current assets or disposal Company 

held for sale

Jumlah Liabilitas Jangka 
Pendek 27.044 238.985 93.066 166.865

Total Current
Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG
NON-CURRENT
LIABILITIES

Utang jangka panjang setelah 
dikurangi bagian jatuh tempo 
dalam satu tahun:

Long-term debts - net
of current maturities:

Utang bank 23,41 - 41.846 352.371 381.089 Bank loans
Utang pembiayaan 22,41 257 - 1.794 - Finance lease payables
Uang muka pelanggan 25 260 245 - - Advance payment
Utang lain-lain - pihak berelasi 3h,24,38,42 44.964 180.760 201.043 205.459 Other payables - related parties
Liabilitas imbalan kerja 3p,26 1.923 1.874 10.649 8.066 Employee’s benefits liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
47.404 224.725 565.857 594.614

Total Non-Current
Liabilities

JUMLAH LIABILITAS 74.448 463.710 658.923 761.479 TOTAL LIABILITIES

EKUITAS EQUITY

Modal saham - nilai nominal 
Rp 100  per saham (2017,2016 dan 
2015 Rp 100.000) (dalam angka 
penuh)
Modal dasar -
5.831.220.000 saham (2017,2016 
dan 2015:  1.000.000 saham)
Modal ditempatkan dan disetor 
penuh -
1.457.805.000 saham
(2017, 2016 dan 2015 : 806.123 

saham) 27 145.780 80.612 80.612 80.612

Capital stock 
Par value - Rp 100  par value per 

share 
( 2017,2016 and 2015 

Rp 100,000) (in full amount)
Authorized share capital  -

5,831,220,000 shares (2017 2016 
and 2015: 1,000,000 shares) 

Issued and fully paid 
share capital -

1,457,805,000 shares 
(2017, 2016 and 2015 : 806,123 

shares)

Ekuitas tersedia untuk dijual 12c - 136.733 - -
Equity capital for available-for-sale

entities
Tambahan modal disetor 3r,3t,12,29 (8.570) 393 - - Additional paid in capital
Penghasilan komprehensif lainnya 26c 1.003 849 952 194 Other comprehensive income
Saldo rugi (5.462) (20.118) (46.933) (38.971) Deficits

Subjumlah 132.751 198.469 34.631 41.835 Subtotal

Kepentingan non pengendali 28 - - 42.819 42.581 Non - controlling interest

JUMLAH EKUITAS 132.751 198.469 77.450 84.416 TOTAL EQUITY

TOTAL LIABILITAS DAN
EKUITAS 207.199 662.179 736.373 845.895

TOTAL LIABILITIES
AND EQUITY
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PT META EPSI Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN 
Untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 
30 September 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT META EPSI Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR  LOSS AND OTHER 

COMPREHENSIVE INCOME
For the nine months period ended September 30, 2018 and 

for the years ended 31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to financial statements which are an integral part 
of this financial statements taken as a whole

*Konsolidasi/Consolidated
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017 merupakan laporan perusahaan induk saja (lihat catatan 1
dan 3t)/ The financial statements for the year ended September 30, 2018 and December, 31, 2017 represent parent Company only (see note 1 and
3t)

30 September/ September  30 31 Desember/ December 31

Catatan/
Notes 2018

2017
(Tidak diaudit/ 

Unaudited) 2017 2016 2015

Operasi yang dilanjutan Continuing operations
Pendapatan 3m,30 36.079 13.467 39.440 52.641 3.777 Revenue

Beban pokok pendapatan 3m,31 (24.082) (10.773) (23.612) (56.229) (2.587) Cost of revenue
Laba bruto 11.997 2.694 15.828 (3.588) 1.190 Gross profit
Beban usaha 3m,32 (5.023) (6.730) (5.324) (7.393) (13.906) Operating expense

Laba (rugi) usaha 6.974 (4.036) 10.504 (10.981) (12.716) Operating profit (loss)

Pendapatan keuangan 3m,33 6 233 255 31 189 Financial income
Pendapatan lain - lain 3m,34 3.579 8.074 7.898 1.236 2.901 Other income
Beban bunga 3m,35 (3.564) (3) (2.783) (5) (8.854) Interest expense
Beban keuangan 3m,36 - (29) - - (116) Financial expense
Beban lain - lain 3m,37 (698) (444) (10.013) (622) (11.068) Other expenses

Laba (rugi) periode/ tahun 
berjalan sebelum pajak 6.297 3.795 5.861 (10.341) (29.664)

Income (loss) for the 
period/year before tax

Manfaat (beban) pajak 3o,21d (604) (339) (434) (1.799) (378) Tax benefit (expense)

Laba (rugi) bersih 
periode/tahun berjalan dari
operasi yang dilanjutkan 5.693 3.456 5.427 (12.140) (30.042)

Net income (loss) for the
period/year from

continuing operation

Operasi yang dihentikan Discontinued operations

Laba (rugi) tahun berjalan dari 
operasi yang                 
dihentikan - setelah pajak 12d - 8.435 (2.509) 4.414 (5.902)

Income (loss) for the year
from discontinued 

operations- after tax
Laba (rugi) bersih 

periode/tahun berjalan 5.693 11.891 2.918 (7.726) (35.944)
Net income (loss) for the

period/year

Pos yang akan direklasifikasi 
ke laba rugi - - - - -

Item that will  be
reclassified to profit or loss

Pos yang tidak akan
direklasifikasikan ke laba 

rugi

Item that will not be
reclassified to profit or 

loss
Penghasilan komprehensif 
lain

Other comprehensive 
Income

Pengukuran kembali atas 
imbalan pasca kerja
karyawan 3p,26 154 - 77 758 555

Remeasurement on
post-employee benefits

Pajak terkait 3o - - - - - Related income tax

Jumlah laba komprehensif 
lain 154 - 77 758 555

Total other
comprehensive income 

Jumlah laba (rugi) 
komprehensif 5.847 11.891 2.995 (6.968) (35.389)

Total comprehensive 
income (loss)

Laba (rugi) periode/tahun 
berjalan yang dapat 
diatribusikan kepada:

Net Income (loss) for the
period/year attributable to:

Pemilik Perusahaan induk 5.693 11.891 2.918 (7.726) (35.944)
Owner of the parent 

Company

Kepentingan non-pengendali - - - - -
The interests of non-

Controllers
5.693 11.891 2.918 (7.726) (35.944)



PT META EPSI Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2018 dan untuk tahun-tahun 
yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT META EPSI Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 

For the nine months period ended September 30, 2018 and for the years ended 
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 
secara keseluruhan

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of these financial statements taken as a 
whole

Catatan/
Notes

Modal Saham/
Capital Stock

Tambahan
Modal 

Disetor/
Additional 

Paid-in Capital
Saham Treasuri/ 
Treasury Stock

Agio Saham/ 
Capital Paid –
in Excess of 
Par Value

Selisih
Transaksi
Perubahan 

Ekuitas
Perusahaan 

anak/
Differences 

arising 
from Changes 

in Equity 
of Subsidiaries

Selisih Nilai 
Transaksi 

Restrukturisasi 
Perusahaan 

Sepengendali/ 
Difference in Value 

of Restructuring 
Transactions Among 

Entities Under 
Common Control

Sub-Jumlah/
Sub-Total

Kepentingan Non-
Pengendali/

Non-
Controlling 

Interest
Jumlah Ekuitas/

Total Equity

Penghasilan 
komprehensif 

lain/ Other 
comprehensive 

income
Saldo (Rugi)/

(Deficits)
Jumlah/

Total
Saldo pada 1 Januari 2015/
Balance as of January 1, 

2015 80.612 130.559 2.403 (8.178) (361) (73.160) (73.521) 131.875 43.707 175.582
Pengukuran kembali atas 

kewajiban imbalan kerja/ 
Remeasurement on post -

employee benefits 3p,26 - - - - - - 555 - 555 555 - 555
Reklasifikasi ke saldo rugi 

penjualan saham tersedia 
dijual/

Reclassification to the loss 
balance of the sale of 
shares available for sale - - - (130.559) - - - - - (130.559) - (130.559)

Reklasifikasi ke saldo rugi/
Reclasification to retained 

earning - - - - (2.403) - - - - (2.403) - (2.403)
Reklasifikasi ke tambahan 

modal disetor/
Reclassification to additional 

capital - - - - - 8.178 - - - 8.178 - 8.178
Koreksi saldo rugi/
Corection of retained 

earning 27 - - - - - - - 69.008 69.008 69.008 - 69.008

Rugi tahun berjalan dari 
operasi yang                 
dihentikan / 

Loss for the year from 
discontinued operations - - - - - - - (4.776) (4.776) (4.776) - (4.776)

Rugi bersih tahun berjalan/
Net loss for the year - - - - - - - (30.042) (30.042) (30.042) (1.126) (31.168)
Saldo 31 Desember 2015/
Balance as of December 31, 

2015 80.612 - - - - - 194 (38.970) (38.776) 41.836 42.581 84.417
Pengukuran kembali atas 

kewajiban imbalan kerja/ 
Remeasurement on post -

employee benefits 3p, 26 - - - - - - 758 758 758 - 758
Rugi tahun berjalan dari 

operasi yang                 
dihentikan / 

Loss for the year from 
discontinued operations - - - - - - - 4.177 4.177 4.177 - 4.177

Rugi bersih tahun berjalan/
Net loss for the year 3n - - - - - - - (12.140) (12.140) (12.140) 237 (11.903)
Saldo 31 Desember 2016/
Balance as of December 31, 

2016 80.612 - - - - - 952 (46.933) (45.982) 34.631 42.819 77.450
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PT META EPSI Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2018 dan untuk tahun-tahun 
yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT META EPSI Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 

For the nine months period ended September 30, 2018 and for the years ended 
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 
secara keseluruhan

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of these financial statements taken as a 
whole

Catatan/
Notes

Modal Saham/
Capital Stock

Tambahan
Modal 

Disetor/
Additional 

Paid-in Capital

Saham 
Perbendaharaan/ 

Treasury Stock

Agio Saham/ 
Capital Paid –
in Excess of 
Par Value

Selisih
Transaksi 
Perubahan 

Ekuitas
Perusahaan 

anak/
Differences 

arising 
from Changes 

in Equity 
of Subsidiaries

Selisih Nilai 
Transaksi 

Restrukturisasi 
Perusahaan 

Sepengendali/ 
Difference in Value 

of Restructuring 
Transactions Among 

Entities Under 
Common Control

Sub-Jumlah/
Sub-Total

Kepentingan Non-
Pengendali/

Non-
Controlling 

Interest
Jumlah Ekuitas/

Total Equity

Penghasilan 
komprehensif 

lain / Other 
comprehensive 

income
Saldo (Rugi) /

(Deficit)

Ekuitas yang 
tersedia 

untuk dijual /
Equity 

available for 
sale

Jumlah/
Total

Saldo pada 1 Januari 2017/
Balance as of January 1, 

2017 27 80.612 - - - - - 952 (46.933) - (45.981) 34.631 42.819 77.450
Tambahan modal disetor/
Additional paid in capital 
2017 29 - 393 - - - - - - - - 393 - 393
Pengukuran kembali atas 

kewajiban imbalan kerja/ 
Remeasurement on post -

employee benefits 3p,26 - - - - - - 77 - - 77 77 - 77

Ekuitas yang tersedia untuk 
dijual/

Equity available for sale 26c, 45 - - - - - - (180) 21.387 136.733 157.940 157.940 (42.819) 115.121

Laba bersih tahun berjalan/
Net income for the year - - - - - - 5.428 5.428 5.428 - 5.428

Saldo 31 Desember 2017/
Balance as of December 31, 

2017 80.612 393 - - - - 849 (20.118) 136.733 117.464 198.469 - 198.469

Tambahan modal disetor/
Additional Paid in capital 

2018 27 65.168 - - - - - - - - - 65.168 - 65.168
Koreksi/
Correction - - - - - - - - - - - - -
Pengukuran kembali atas 

kewajiban imbalan kerja/ 
Remeasurement on post -

employee benefits 3p,26 - - - - - - 154 - - 154 154 - 154
Pelepasan saham Perusahaan 

anak/ Release of the 
subsidiaries 27 - - - - - - - 8.963 (136.733) (127.770) (127.770) - (127.770)

Laba bersih periode berjalan/
Net profit for the period - - - - - - - 5.693 - 5.693 5.693 - 5.693
Rugi transaksi perusahaan 

sepengendali/ Loss from 
transaction under 
common - (8.963) - - - - - - - - (8.963) - (8.963)

.
Saldo 30 September 2018/
Balance as of September 30, 

2018 145.780 (8.570) - - - - 1.003 (5.462) - (4.459) 132.751 - 132.751
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PT META EPSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
Pada dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 
30 September 2018, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

PT META EPSI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of  and for the nine months period ended 
September 30, 2018 and for the years ended 

December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 

30 September/ 
September 30

31 Desember/ 
December 31

Catatan/
Notes 2018

2017
(Tidak 
diaudit/ 

Unaudited) 2017 2016* 2015*
ARUS KAS DARI

AKTIVITAS OPERASI
DARI OPERASI 
DILANJUTKAN

CASH FLOWS FROM
OPERATING ACTIVITIES OF 

CONTINUED OPERATION
Penerimaan kas dari pelanggan 6,11,29 14.298 216.319 293.217 142.989 268.935 Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok 8,11,30 (18.528) (164.073) (228.780) (71.607) (183.362) Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan 25,30,31 (2.902) (15.473) (20.177) (11.921) (14.085) Cash paid to employees
Pembayaran beban usaha 14,18,30 (3.294) (14.077) (27.888) (13.894) (16.848) Payment of operating expenses 
Penerimaan penghasilan bunga 34 6 243 264 41 208 Receipts of Interest income
Pembayaran pajak 3o,20 (450) 14.524 12.800 (8.562) (10.480) Payments of taxes
Pembayaran beban keuangan 3m,35 (6.380) (29.413) (37.281) (43.724) (55.496) Payments of financing charges
Penerimaan (pembayaran) lainnya

- bersih 7,9,16,33 1.301 (2.564) 35.478 16.209 (12.928) Other receipts (payment) - net
Operasi yang dihentikan 3t,12 - - (39.076) - - Discontinued operations

Jumlah Kas Bersih yang diperoleh 
dari (digunakan untuk) Aktivitas 
Operasi (15.949) 5.486 (11.443) 9.531 (24.056)

Net Cash provided by
(Used in) Operating Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS 
INVESTASI DARI OPERASI 
DILANJUTKAN

CASH FLOWS FROM
INVESTING ACTIVITIES OF

CONTINUED OPERATION

Perolehan aset tetap 3l,15 (331) (5.181) (15.368) (8.337) (834)
Acquisitions of property, plant

and equipment 

Hasil penjualan aset tetap 3l,15 188 - - (1.644) -
Proceeds from sale of 

Property, plant and equipment
Operasi yang dihentikan 3t,12 - - 15.347 - - Discontinued operations
Jumlah Kas yang diperoleh dari 

(digunakan untuk) Aktivitas 
Investasi (143) (5.181) (21) (9.981) (834) 

Net Cash provided by (Used in)
Investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS 
PENDANAAN DARI 
OPERASI DILANJUTKAN

CASH FLOWS FROM
FINANCING ACTIVITIES OF 

CONTINUED OPERATION
Pembayaran utang bank 22 (41.846) (30.263) (29.854) (24.239) (68.505) Payments of bank loans
Penerimaan (pembayaran) utang

pembiayaan 21 (20) 921 1.779 2.747 (13) Receipts (payments) lease payable
Penerimaan (pembayaran) piutang 

berelasi 7 10.336 (1.913) (1.445) - 2.156
Receipts (payments) receivable

related parties
Penerimaan (pembayaran) utang 

berelasi 23 43.687 31.118 18.874 21.555 86.086
Receipts (payments) payable related

parties
Tambahan modal disetor 27 - 408 408 - - Addittional paid-in capital
Operasi yang dihentikan 3t,12 - - 21.452 - - Discontinued operations
Jumlah Kas yang diperoleh dari 

(digunakan untuk) Aktivitas 
Pendanaan 12.157 271 11.214 63 19.724

Net Cash provided by (Used in)
Financing Activities

KENAIKAN (PENURUNAN) 
BERSIH KAS DAN SETARA 
KAS OPERASI 
DILANJUTKAN (3.936) 576 (252) (386) (5.166)

NET INCREASE(DECREASE)
IN CASH AND CASH 

EQUIVALENTS OF 
OPERATION CONTINUED

EFEK DARI PENGHENTIAN 
OPERASI DARI ENTITAS 
ANAK YANG DILEPASKAN (2.632) - - - -

RELEASE EFFECTS OF 
OPERATIONS FROM 

SUBSIDIARIES EXTENDED

KAS DAN SETARA KAS -
AWAL TAHUN 9.845 7.817 7.464 8.203 13.369

CASH AND CASH
EQUIVALENTS AT

THE BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA KAS -
AKHIR TAHUN 3.277 8.394 7.212 7.817 8.203

CASH AND CASH
EQUIVALENTS AT 

THE END OF THE YEAR
*Konsolidasi/Consolidated
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017 merupakan laporan perusahaan induk saja (lihat catatan 1 
dan 3t)/ This financial statements for the year ended September 30, 2018 and December, 31, 2017 represent parent Company only (see note 1 and 
3t)
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PT META EPSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
Pada dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 
30 September 2018, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

PT META EPSI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of  and for the nine months period ended 
September 30, 2018 and for the years ended 

December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 

1. UMUM 1. GENERAL
a. Pendirian Perusahaan a. The Company’s Establishment

PT Meta Epsi (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan 
akta No. 14 tanggal 16 Mei 1975 yang dibuat di 
hadapan Imas Fatimah, S.H. Akta tersebut telah 
disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
melalui Surat Keputusan No. Y.A5/265/20 tanggal 
2 Agustus 1975 dan diumumkan dalam lembaran 
Berita Negara No. 70 tanggal 3 Agustus 1979, 
No. 439 tahun 1979. 

PT Meta Epsi ("Company") was established based on 
deed No. 14 dated May 16, 1975 made before Imas 
Fatimah, S.H. The deed was approved by the Minister of 
Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. 
Y.A5 / 265/20 dated August 2, 1975 and announced in 
the State Gazette No. 70 dated August 3, 1979, No. 439 
1979.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami 
beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir 
berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 11 Mei 2018
yang dibuat oleh Rahayu Ningsih, S.H., mengenai 
Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang 
Saham Perusahaan Terbatas PT Meta Epsi Tbk telah 
sepakat dan menyetujui :

The Company’s Articles of Association have been 
amended several times, and the latest amendment based 
on Notarial Deed No. 6 dated May 11, 2018 made by 
Rahayu Ningsih, S.H., concerning the Circular Decision 
of the Extraordinary Shareholders of Limited Liability, 
PT Meta Epsi Tbk  has agreed:

I. Menyetujui perubahan status Perusahaan yang 
semula Perusahaan Tertutup/ Non Publik menjadi 
Perusahaan Terbuka/ Publik;

I. To approve the change in the status of the 
Company that was originally a Closed / Non-Public 
Company into an Open / Public Company;

II. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan 
Penawaran Umum saham - saham Perdana 
Perusahaan (Initial Public Offering);

II. To approve the Company's plan to conduct a Public 
Offering - shares of the Company;

III. Menyetujui Perubahan harga nominal saham 
semula Rp 100.000 (dalam nilai rupiah penuh) 
menjadi Rp 100 (dalam nilai rupiah penuh) setiap 
sahamnya;

III. To approve the change in the nominal share price 
from Rp 100,000 (in full rupiah) to Rp 100 (in full 
rupiah) per share;

IV. Menyetujui perubahan Modal Dasar menjadi 
1.405.875.000 lembar saham senilai Rp 583.122 
dan Modal Ditempatkan Rp 145.780. Modal 
disetorkan oleh PT Anugerah Perkasa Semesta 
713.476.000 lembar saham senilai Rp 71.348 dan 
PT Central Energi Pratama 744.329.000 lembar 
saham senilai Rp 74.433;

IV. To approve changes in authorized capital becoming 
1,405,875,000 per shares of Rp 583,122 and issued 
capital Rp 145,780. The paid in capital 
deposited by PT Anugerah Perkasa Semesta 
713,476,000 per shares in amount of Rp  71,348 
and PT Central Energi Pratama 744,329,000 
shares in amount of  Rp 74,433;

V. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan 
atau portepel Perusahaan dalam jumlah sebanyak 
- banyak nya 625.000.000 lembar saham dengan 
masing - masing saham bernilai nominal Rp 100 
(dalam nilai Rupiah penuh) (selanjutnya disebut 
sebagai “Saham Baru”) untuk ditawarkan kepada 
masyarakat dalam Penawaran Perdana Saham 
(Initial Public Offering) dengan memperhatikan 
ketentuan perundang - undangan yang berlaku 
termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan -
peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia;   

V. To approve to issue 625,000,000 shares in 
portfolios of the Company with each share having a 
nominal value of Rp 100 (in full rupiah) 
(hereinafter referred to as "New Shares") to be 
offered to the public in an Initial Public Offering 
with respect to the prevailing laws and regulations, 
including but not limited to Capital Market and 
Indonesia Stock Exchange regulations;

VI. Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan 
hak masing - masing pemegang saham
Perusahaan untuk mengambil bagian terlebih 
dahulu (right of first refusal) atas saham baru 
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar 
Perusahaan; 

VI. To agree to release and override the rights of each 
shareholder of the company to take part first (right 
of first refusal) of the new shares as required in the 
Articles of Association of the Company;

VII. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan 
pencatatan saham - saham Perusahaan di Bursa 
Efek Indonesia;

VII. To approve the Company's plan to record the 
Company's shares at the Indonesia Stock Exchange;

VIII. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris dalam Perusahaan dengan 
mengangkat anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris yang baru, termasuk Direktur 
Independen dan Komisaris Independen, dengan 
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang 
Saham untuk memberhentikan sewaktu - waktu;

VIII. To approve the changes in the composition of 
members of the Board of Directors and Board of 
Commissioners in the Company by appointing new 
members of the Board of Directors and Board of 
Commissioners, including Independent Directors 
and Independent Commissioners, by not reducing 
the rights of the General Meeting of Shareholders 
to dismiss any time;
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PT META EPSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Pada dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 
30 September 2018, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

PT META EPSI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

As of and for the nine months period ended 
September 30, 2018 and for the years ended 

December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 

1. UMUM 1. GENERAL
a. Pendirian Perusahaan - Lanjutan a. The Company’s Establishment - Continued

IX. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang 
penuh dengan hak substitusi kepada direksi 
Perusahaan untuk melakukan segala tindakan 
yang diperlukan dalam rangka penawaran umum 
Perusahaan terbuka;

IX. To approve to grant of full power and authority 
with substitution rights to the board of directors of 
the Company to take all necessary actions within 
the framework of the open public offering of the 
Company;

X. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan 
anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi 
Perusahaan Perusahaan Terbuka/ Publik antara 
lain untuk disesuaikan dengan Peraturan 
No : IX.J.1 tentang pokok - pokok anggaran dasar 
Perusahaanyang melakukan Penawaran Umum 
Efek bersifat ekuitas dan Perusahaan publik, 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No : 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan 
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah 
melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No : 32/POJK.04/2014 tentang Direksi dan 
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, 
serta Peraturan No : IX.J.1 tentang pokok - pokok 
anggaran dasar Perusahaan yang melakukan 
penawaran umum efek bersifat ekuitas dan 
Perusahaan publik dan sehubungan dengan hal itu 
memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan 
untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas 
termasuk namun tidak terbatas untuk meminta 
persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan 
tersebut kepada pihak yang berwenang.

X. To approve the changes in all provisions of the 
articles of association of the Company in order to 
become an Open / Public Company, among others, 
to be adjusted to Regulation No: IX.J.1 concerning 
the articles of association of entities that conduct 
public offering of equity securities and public 
entities, regulations of the Financial Services 
Authority No: 32 / POJK.04 / 2014 concerning the 
plan and implementation of the General Company 
Shareholders' Meeting, as amended by the 
Financial Services Authority Regulation 
No: 32 / POJK.04 / 2014 concerning Directors and 
Board of Commissioners of Issuers or Public 
Entities, and Regulation No : IX.J.1 concerning the 
principal articles of The Company that conducts 
public offerings of equity securities and public 
entities and in connection with that gives power to 
the Board of Directors of the Company to 
implement the above decisions including but not 
limited to requesting approval and / or notifying the 
change to the authorities.

Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 
No. AHU-0011675.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 
28 Mei 2018.

The change of Article of Association has been aprroved 
by the Minister of Law and Human Rights of  
the Republic of Indonesia with Decree 
No. AHU-0011675.AH.01.02.Tahun 2018 dated 
May 28, 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, 
ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah dibidang 
Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi (EPC).

According to Article 3 of the Company’s Article of 
Association, it’s scope of Engineering, Procurement 
and Construction (EPC).

Perusahaan mulai  beroperasi secara komersial pada 
tahun 1975.

The company began commercial operations in 1975.

PT Central Energi Pratama merupakan perusahaan 
Induk dan perusahaan induk terakhir perusahaan.

PT Central Energi Pratama is the company's parent 
company and the company's last holding company.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan b. Board of Commisioners, Directors and Employees
Susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan 
pada tanggal 30 September 2018, adalah sebagai 
berikut:

The composition of the board of commissioners and 
directors of the Company on September 30, 2018, is as 
follows:

Dewan Komisaris Board of Comissioners
Komisaris Utama : Anne Patricia Sutanto : President Commissioner  
Komisaris : Ludijanto Setijo : Commissioner
Komisaris Independen : Nawi : Independent Commisioner
Dewan Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Kahar Anwar : President Director
Direktur : Francis Indarto : Director
Direktur Independen : Andre Handhika Tessaputra The : Independent Director
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris 
Perusahaan No. 011/DEKOM/KA/IX/2018 pada 
tanggal 26 September 2018 tentang pengangkatan 
komite audit Perusahaan menimbang peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015 
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan 
Kerja Komite Audit.

Based on the Board of Commissioners Decree 
No. Company 011 / DEKOM / KA / IX / 2018 as of 
September 26, 2018 concerning the appointment of the 
company's audit committee considering the regulations 
of the Financial Services Authority (OJK) No. 55 / 
POJK.04 / 2015 concerning Formation and Guidelines 
for the Implementation of the Audit Committee.
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PT META EPSI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

As of and for the nine months period ended 
September 30, 2018 and for the years ended 

December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 

1. UMUM - Lanjutan 1. GENERAL - Continued
b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan –

Lanjutan
b. Board of Commisioners, Directors and Employees -

Continue
Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut: The composition of the Company’s Audit Committee as 

follows:
Ketua : Nawi : Chairman
Anggota : Agus San Njoto : Member
Anggota : Darwin Wijaya : Member
Susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan 
pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 
sebagai berikut:

The members of the Company’s board of 
commissioners and directors as of December 31, 2017
and 2016 are as follows:

Dewan Komisaris Board of Comissioners
Komisaris Utama : Anne Patricia Sutanto : President Commissioner  
Komisaris : Ludijanto Setijo : Commissioner
Dewan Direksi Board of Director
Direktur Utama : Kahar Anwar : President Director
Direktur : Francis Indarto : Director

Susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan 
pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai 
berikut:

The members of the Company’s board of 
commissioners and directors as of December 31, 2015
are as follows:

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Board of Commisioners, Directors and Employees
Dewan Komisaris Board of Comissioners
Komisaris Utama : Ludijanto Setijo : President Commissioner  
Komisaris : Edmond Setiadarma : Commissioner
Dewan Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Kahar Anwar : President Director
Direktur : Francis Indarto : Director
Perusahaan berdomisili di Jalan D.I. Panjaitan Kav.2 
RT/RW 009/09 Jakarta Timur, 13350. Indonesia dan 
mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1975.

The Company is domiciled at D.I. Panjaitan Kav. 2
RT/RW 009/09 East Jakarta, 13350. Indonesia and it 
commenced its commercial activities in 1975.

Pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 
2017, 2016 dan 2015. Perusahaan memiliki masing-
masing 8, 8, 7 dan 9 karyawan tetap (tidak diaudit).

As of  September 30, 2018, December 31, 2017, 2016 
and 2015. the Company had 8, 8, 7 and 9 permanent 
employees respectively (unaudited).

c. Struktur Perusahaan anak c. Structure of the subsidiaries
Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015. 
seluruh penyertaan pada Perusahaan Anak yang 
dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2017, 2016 and 2015. all 
investments in the consolidated Subsidiaries are as 
follows:

Total Aset / Total Assets

Perusahaan 
Anak / 

Subsidiary
Domisili / 
Domicile

Presentase 
Kepemilikan / 
Precentage of

Ownership

Tahun 
Beroperasi 
Komersial / 

Year of 
Commercial 
Operations

30
September 

2018 /
September 
30, 2018

31
Desember 
2017* / 31 
December 

2017*

31
Desember 
2016 / 31 
December 

2016

31
Desember 
2015 / 31 
December 

2015
Isakuake Ltd Malaysia 100,00% 2008 - 13.337 10.966 10.967
PT Meta Epsi 

Minatara
Jakarta 99,00% 1998 - 2.642 3.002 3.368

PT Mesa Inti 
Kebun

Jakarta 99,99% 2000 - 5 - 1

PT Mahesa 
Engineers 
and 
Constructor

Jakarta 99,78% 2001 - 1.278 1.405 12.368

PT Andira 
Agro Tbk

Jakarta 67,88% 1995 - 481.401 549.587 581.935

*Operasi yang dihentikan/ Discontinued operation
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1. UMUM – Lanjutan 1. GENERAL - Continued
c. Struktur Perusahaan anak  - Lanjutan c. Structure of the subsidiaries - Continued

PT Meta Epsi Minatara PT Meta Epsi Minatara 
Perusahaan memliki secara langsung 99,00% saham 
Perusahaan anak, yang bergerak dalam bidang 
perikanan. Perusahaan Anak berdomisili di Jakarta 
dan telah mulai beroperasi komersial pada tahun 1998.  

The Company directly owns 99,00% shares of 
Subsidiary, which is engaged in fisheries. Subsidiary is 
domiciled in Jakarta and has started it’s commercial 
operation in 1998.

Berdasarkan Akta Notaris Desman, S.H., M.Hum., 
M.M., No. 88 tanggal 29 Januari 2018. PT Meta Epsi 
memberikan persetujuan untuk menjual seluruh saham 
miliknya yaitu sebanyak 5.940.000 saham kepada 
PT Central Energi Pratama. Berdasarkan surat 
keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia mengenai peralihan saham diterbitkan 
dengan No. AHU-AH.01.03-0056934 tanggal 
7 Februari 2018. Sehingga per tanggal 
29 Januari 2018 Perusahaan tidak memiliki kendali 
atas Perusahaan tersebut diatas.

Based on Notarial Deed Desman, S.H., M.Hum., M.M., 
No. 88 dated January 29, 2018. PT Meta Epsi gave 
approval to sell all of its shares, namely 5,940,000 
shares to PT Central Energi Pratama. Based on the 
Decree of the Ministry of Law and Human Rights 
regarding the transfer of shares issued with No. AHU-
AH.01.03-0056934 dated 7 February 2018. So that as of 
January 29, 2018 the Company does not have control 
over the Company mentioned above.

PT Mahesa Engineers Contractor PT Mahesa Engineers Contractor
Perusahaan memiliki secara langsung 99,78% saham 
Perusahaan Anak, yang bergerak dalam bidang 
pemborong, pembangunan, industri dan perdagangan. 
Perusahaan Anak berdomisili di Jakarta dan telah 
mulai beroperasi komersial pada tahun 2001.  

The Company directly owns 99,78% shares of 
Subsidiary, which is engaged in the contractor, 
development industry and trade. Subsidiary is domiciled 
in Jakarta and started it’s commercial operation in 
2001.

Berdasarkan Akta Notaris Desman, S.H., M.Hum., 
M.M No. 66 tanggal 19 Maret 2018. PT Meta Epsi 
memberikan persetujuan untuk menjual seluruh saham 
miliknya yaitu sebanyak 11.475 saham kepada 
PT Central Energi Pratama. Berdasarkan surat 
keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia mengenai peralihan saham diterbitkan 
dengan nomor AHU-AH.01.03-0143113 tanggal 
11 April 2018. Sehingga per tanggal 19 Maret 2018 
Perusahaan tidak memiliki kendali atas Perusahaan 
tersebut diatas.

Based on Notarial Deed, Desman, S.H., M. Hum., M.M. 
66 dated March 19, 2018. PT Meta Epsi gave approval 
to sell all of its shares, namely 11,475 shares to PT 
Central Energi Pratama. Based on the Decree of the 
Ministry of Law and Human Rights regarding the 
transfer of shares issued with the number AHU-
AH.01.03-0143113 dated April 11, 2018. So as of 
March 19, 2018 the Company does not have control 
over the above mentioned Company.

PT Mesa Inti Kebun PT Mesa Inti Kebun
Perusahaan memiliki secara langsung 99,99% saham 
Perusahaan Anak, yang bergerak dalam bidang 
perkebunan. Perusahaan anak berdomisili di Jakarta 
dan telah mulai beroperasi komersial pada tahun 2000.  

Company directly owns 99,99% shares of Subsidiary, 
which is engaged in plantation. Subsidiary is domiciled 
in Jakarta and started it’s commercial operation in 
2000.

Berdasarkan Akta Notaris Desman, S.H., M.Hum., 
M.M No. 89 tanggal 29 Januari 2018. PT Meta Epsi 
memberikan persetujuan untuk menjual seluruh saham 
miliknya yaitu sebanyak 24.999 saham kepada 
PT Central Energi Pratama. Berdasarkan surat 
keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia mengenai peralihan saham diterbitkan 
dengan No. AHU-AH.01.03-0056988 pada tanggal 
7 Februari  2018. Sehingga per tanggal 
29 Januari 2018 Perusahaan tidak memiliki kendali 
atas Perusahaan tersebut diatas.

Based on Notarial Deed, Desman, S.H., M. Hum., M.M. 
No. 89 dated January 29. PT Meta Epsi gave approval 
to sell all of its shares, namely 24,999 shares to PT 
Central Energi Pratama. Based on the Decree of the 
Ministry of Law and Human Rights 
regarding the transfer of shares issued with 
No. AHU-AH.01.03-0056988 dated February 7, 2018. 
So that as of January 29, 2018 the Company does not 
have control over the Company mentioned above.
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1. UMUM – Lanjutan 1. GENERAL - Continued
c. Struktur Perusahaan Anak - Lanjutan c. Structure of the subsidiaries - Continued

PT Andira Agro Tbk PT Andira Agro Tbk
Perusahaan memiliki secara langsung 67,88% saham 
Perusahaan Anak, yang bergerak dalam bidang 
perkebunan. Perusahaan anak berdomisili di Jakarta 
dan telah mulai beroperasi komersial pada tahun 
1995.  

The Company directly owns 67,88% shares of 
Subsidiary, which is engaged in plantation. Subsidiary 
is domiciled in Jakarta and has started it’s commercial 
operation in 1995.

Berdasarkan Akta Notaris Desman, S.H., M.Hum., 
M.M, No. 65 tanggal 19 Maret 2018. PT Meta Epsi 
memberikan persetujuan untuk menjual seluruh 
saham miliknya yaitu sebanyak 24.999 saham kepada 
dan menunjuk sebagai  pembelinya yaitu Perusahaan 
terbatas PT Central Energi Pratama. Berdasarkan 
surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia mengenai peralihan saham diterbitkan 
dengan No. AHU-AH.01.03-0141011 tanggal 
10 April  2018. Sehingga per tanggal 19 Maret 2018 
Perusahaan tidak memiliki kendali atas Perusahaan 
tersebut diatas.

Based on Notarial Deed, Desman, S.H., M. Hum., 
M.M., No. 65 dated March 19, 2018. PT Meta Epsi 
gave approval to sell all of its shares, namely 24,999 
shares to PT Central Energi Pratama. Based on the 
Decree of the Ministry of Law and Human Rights 
regarding the transfer of shares issued with 
No. AHU-AH.01.03-0141011 dated April 10 2018. 
So that as of  March 19, 2018 the Company does not 
have control over the Company mentioned above.

Isakuake Ltd Isakuake Ltd
Perusahaan Anak didirikan berdasarkan artikel 
No. 14 tanggal 27 November 2008.

The subsidiary was established based on a article with 
No. 14 dated November 27, 2008.

Berdasarkan artikel No. 3 dengan No.  LL066832 dan 
saham-saham yang disebutkan dalam pernyataan ini 
dipindahkan dari Perusahaan ke PT Central Energi 
Pratama pada 28 Maret 2018 sebesar 1.000 lembar 
saham. Sehingga per tanggal 28 Maret 2018 
Perusahaan tidak memiliki kendali atas Perusahaan 
tersebut diatas.

Based on article No. 3 with No. LL066832 and the 
shares mentioned in this statement were transferred 
from the Company to PT Central Energi Pratama on 
March 28, 2018 totaling 1,000 shares. So that as of 
March 28, 2018 the Company does not have control 
over the Company mentioned above.

Pada tanggal 30 September 2018, perusahaan tidak 
memiliki perusahaan anak.

As of September 30, 2018, the Company has not own 
subsidiaries,
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2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR 
AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN 
INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI 
KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS 
OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS 
(“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL 
ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”)

a. Standar yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif 
Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah
1 Januari 2018)

a. Standards Issued and Effective in the Current Year 
(on or after January 1, 2018)

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan 
standar akuntansi keuangan (“SAK”) dan interpretasi
standar akuntansi keuangan (“ISAK”) baru dan revisi 
termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian 
tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar 
Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang 
dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan 
mempengaruhi laporan keuangan berlaku efektif 
untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau 
setelah 1 Januari 2018.

In the current year, the Company has adopted all of the 
new and revised financial accounting standards (SAK) 
and interpretation to financial accounting standards 
(ISAK) including amendments and annual 
improvements issued by the Board of Financial 
Accounting Standards of the Indonesian Institute of 
Accountants that are relevant to its operations and 
affected to the financial statements effective for 
accounting period beginning on or after January 1, 
2018.

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan 
amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku 
efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

New and revised SAKs and ISAKs including 
amendments and annual improvements effective in the 
current year are as follows:

- Amandemen PSAK No. 2, “Laporan Arus Kas 
tentang Prakarsa Pengungkapan” yang berlaku 
efektif untuk periode tahun buku yang dimulai 
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. 
Amandemen PSAK No. 2 ini mensyaratkan 
Perusahaan untuk menyediakan pengungkapan 
yang memungkinkan pengguna laporan 
keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada 
liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, 
termasuk perubahan yang timbul dari arus kas 
maupun perubahan non kas.

- Amandment to PSAK No. 2, “Cash Flow Statements 
on Initiative Disclosures” which is effective for the 
period beginning on or after January 1, 2018. This 
Amendment to PSAK No. 2 requires Company to 
provide disclosures that enable users of financial 
statements to evaluate changes in liabilities arising 
from financing activities, including changes arising 
from cash flow and changes in non cash.

- Amandemen PSAK No. 46, ”Pajak Penghasilan 
tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk 
Rugi yang belum Direalisasi” yang berlaku 
efektif untuk periode tahun buku yang dimulai 
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. 
Amandemen PSAK No. 46:

- Amendment to PSAK No. 46, “Income Tax on the 
Recognition of deferred tax assets for unrealized 
losses” which is effective for the period beginning 
on or after January 1, 2018. Amendment to 
PSAK No. 46:

a. Menambahkan contoh ilustrasi untuk 
mengklarifikasi bahwa perbedaan temporer 
dapat dikurangkan timbul ketika jumlah 
tercatat aset instrumen utang yang diukur pada 
nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil 
dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa 
mempertimbangkan apakah Perusahaan
memperkirakan untuk memulihkan jumlah 
tercatat instrumen utang melalui penjualan 
atau penggunaan, misalnya dengan memiliki 
dan menerima arus kas kontraktual, atau 
gabungan keduanya.

a. Adding illustrative examples to clarify that the 
temporary differences are deductible arise when 
the carrying amount of assets debt instruments 
measured at fair value and the fair value is less 
than the taxable base,regardless of whether the 
Company estimates to recover the carrying 
amount of a debt instrument through sale or use 
of, for example, to have and receive contractual 
cash flows, or a combination of both.

b. Mengklarifikasi bahwa untuk menentukan 
apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga 
perbedaan temporer yang dapat dikurangkan 
dapat dimanfaatkan, maka penilaian 
perbedaan temporer yang dapat dikurangkan 
tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan 
pajak.

b. Clarifying that to determine whether the taxable 
income will be available so that the deductible 
temporary differences can be utilized, the 
valuation deductible temporary differences 
would be in line with tax regulations.
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2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR 
AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN
INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI 
KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI -
Lanjutan

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS 
OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS 
(“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL 
ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) - Continued

a. Standar yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif 
Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah
1 Januari 2018) - Lanjutan

a. The Standards Issued and Effective in the Current 
Year (on or after January 1, 2018) - Continued

- Amandemen PSAK No. 46 - Lanjutan - Amandment of PSAK No. 46 - Continued
c. Menambahkan bahwa pengurangan pajak yang 

berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan 
dikecualikan dari estimasi laba kena pajak 
masa depan. Lalu perusahaan membandingkan 
perbedaan temporer yang dapat dikurangkan 
dengan estimasi laba kena pajak masa depan 
yang tidak mencakup pengurangan pajak yang 
dihasilkan dari pembalikan aset pajak 
tangguhan tersebut untuk menilai apakah 
Perusahaan memiliki laba kena pajak masa 
depan yang memadai.

c. Adding that the tax reduction from the reversal 
of deferred tax assets is excluded from the 
estimate of future taxable income. Then the 
Company compares deductible temporary 
differences to the estimated future taxable 
income that does not include tax reduction 
resulting from the reversal of deferred tax 
assets to assess whether the Company has a 
sufficient future taxable income.

d. Estimasi atas kemungkinan besar laba kena 
pajak masa depan dapat mencakup pemulihan 
beberapa aset Perusahaan melebihi jumlah 
tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai 
bahwa kemungkinan besar Perusahaan akan 
mencapai hal tersebut.

d. Estimate of the most likely future taxable 
income can include recovery of certain assets of 
the Company exceeds its carrying amount if 
there is sufficient evidence that it is likely that 
the Company will achieve.

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak 
relevan dengan kegiatan Perusahaan atau 
mungkin akan mempengaruhi kebijakan 
akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi 
oleh manajemen potensi dampak yang 
mungkin timbul dari penerapan standar-standar 
ini terhadap laporan keuangan.

Other SAKs and ISAKs that are not relevant to 
the Company or might affect the accounting 
policies in the future are being evaluated by the 
management the potential impact that might 
arise from the adoption of these standards to 
the financial statements.

b. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 
(ISAK) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku 
Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 
1 Januari  2019)

b. Interpretation to Financial Accounting Standards 
(ISAK) Issued but not Effective in the Current Year 
(on or after January 1, 2019)

- ISAK 33, “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan 
di Muka”.

- ISAK 33, "Transactions of Foreign Exchange and 
Advances in Advance".

- ISAK 34, “Ketidakpastian dalam Perlakuan 
Pajak Penghasilan”.

- ISAK 34, "Uncertainty in Income Tax Treatment",.

c. Standar yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku 
Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 
1 Januari  2020)

c. The  Standards Issued but not Effective in the Current 
Year (on or after January 1, 2020)

Berikut ini standar baru dan amandemen yang 
berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, 
penerapan dini diperkenankan.

Following are the new standards and amendments 
applicable on or after January 1, 2020, early adoption 
is permitted.

- PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”. - PSAK No. 71, "Financial Instruments".
- PSAK No. 72, “Pendapatan Dari Kontrak 

Dengan Pelanggan”. 
- PSAK No. 72, "Revenue From Contract With 

Customers". 
- PSAK 73 , “Sewa”. - PSAK 73 “Leases”.
Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amandemen 
dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun 
berjalan dan relevan dengan kegiatan Perusahaan
telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam 
“Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting”.

Several SAKs and ISAKs including amendments and 
annual improvements that become effective in the 
current year and are relevant to the Company’s 
operation have been adopted as disclosed in the 
“Summary of Significant Accounting Polices”.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak 
memilik dampak pada laporan keuangan yang 
dilaporkan di tahun berjalan.

The implementation of the above standarts had no 
impact to financial statement reported for current year.
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3.  IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES

Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam 
penyajian laporan keuangan kecuali bagi penerapan 
beberapa SAK yang telah direvisi dan berlaku efektif, 
yaitu sebagai berikut:

The accounting policies have been applied consistently in 
the preparation of financial statements except for the 
adoption of several new and revised SAKs and ISAKs that 
effective on or after, as follows:

a. Pernyataan Kepatuhan a. Compliance Statement
Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK, 
yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang 
diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan 
Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk standar baru dan 
yang direvisi, amandemen dan penyesuaian tahunan, 
yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018, 
serta Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang 
menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) 
No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yaitu 
Peraturan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan 
Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau 
Perusahaan Publik yang berlaku untuk laporan 
keuangan yang berakhir pada atau setelah tanggal 
31 Desember 2012.

The financial statements have been prepared in 
accordance with SAK, which comprises the Statements 
and Interpretations issued by the Board of Financial 
Accounting Standards of the Indonesian Institute of 
Accountants, including applicable new and revised 
standards, effective on January 1, 2018 and Attachment 
to the Decision of the Chairman of Bapepam - LK (now 
becoming Indonesian Financial Services Authority or 
OJK) No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012 that is 
Regulation No. VIII.G.7 regarding Presentation and 
Disclosures of the Financial Statements of the Public 
Company that effective for the financial statements that 
ended on or after December 31, 2012.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan b. Basis for the Preparation of Financial Statements
Laporan keuangan disusun sesuai dengan 
PSAK No. 1 (Revisi 2013). “Penyajian Laporan 
Keuangan”. PSAK revisi ini mengubah
pengelompokkan item-item yang disajikan dalam 
penghasilan komprehensif lain (OCI). Item-item yang 
akan direklasifikasi ke laba rugi akan disajikan 
terpisah dari item-item yang tidak akan direklasifikasi 
ke laba rugi. Penerapan PSAK ini hanya berakibat 
pada penyajian saja dan tidak berdampak pada posisi 
keuangan dan kinerja Perusahaan.

The financial statements are prepared in accordance 
with PSAK No. 1 (Revised 2013),  “Presentation of 
Financial Statements”. This revised PSAK changes the 
grouping of items presented in OCI. Items that could be 
reclassified to profit or loss would be  presented 
separately from items that will never be reclassified. 
The adoption of this PSAK affects presentation only and 
has no impact on the Entity’s financial position or 
performance.

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi 
kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali 
laporan arus kas yang menggunakan dasar kas.

The financial statements have been prepared on the 
assumption of going concern and accrual basis except 
for statements of cash flows using cash basis.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan 
metode langsung (direct method) dengan 
mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, 
investasi dan pendanaan.

The statements of cash flows. which have been prepared 
using the direct method  present cash receipts and 
payments classified into operating, investing and 
financing activities.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan 
keuangan adalah Rupiah (Rp) yang juga merupakan 
mata uang fungsional Perusahaan.

The reporting currency used in the preparation of the 
financial statements is Rupiah (Rp) which also 
represents functional currency of the Company.

Ketika Perusahaan menerapkan suatu kebijakan 
akuntansi secara restrospektif atau membuat 
penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau 
ketika Perusahaan mereklasifikasi pos-pos dalam 
laporan keuangannya maka Perusahaan menyajikan 
kembali laporan keuangan pada awal periode 
komparatif yang disajikan.

When the Company adopts accounting policy 
retrospectively or restates items in its financial 
statements or the Company reclassifies the items in its 
financial statements. the financial statements at the 
beginning of comparative period are presented.

c. Kas dan Setara Kas c. Cash and Equivalent
Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito 
berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan 
atau kurang dan tidak digunakan sebagai jaminan atas 
pinjaman, serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents consists of cash, banks and 
time deposits with a maturity of three months or less 
that are not being used as collateral of loan, and are 
not restricted for use.

d. Biaya Dibayar Dimuka d. Prepaid Expense
Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa 
manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan 
metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortized over the useful life of 
each expense using the straight-line method.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
- Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES - Continued

e. Piutang Plasma e. Plasma Receivable
Piutang plasma merupakan akumulasi biaya-biaya 
yang dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan 
plasma yang didanai oleh bank atau Perusahaan anak 
tertentu. Setelah Koperasi Unit Desa (“KUD”) 
menerima pembiayaan dari bank, biaya 
pengembangan tersebut akan disaling-hapuskan 
dengan dana terkait tersebut. 

Plasma receivables represent the accumulated costs to 
develop plasma plantations which are currently being 
financed by banks and self-financed by certain 
subsidiaries. When the rural cooperatives unit 
(Koperasi Unit Desa or the “KUD”) receives the 
financing from the bank, the said development costs 
will be offset against these corresponding funds.

Piutang plasma juga termasuk pinjaman talangan 
kredit untuk menutup bunga dan cicilan pinjaman, 
pinjaman pupuk serta sarana produksi pertanian 
lainnya kepada petani.

Plasma receivables also include advances to plasma 
farmers for topping up the loan interest and installment 
payments to banks, and advances for fertilizers and 
other agricultural supplies.

Piutang plasma diklasifikasikan sebagai pinjaman 
yang diberikan dan piutang sesuai dengan 
PSAK 55. Kebijakan akuntansi lebih lanjut atas 
piutang plasma diungkapkan pada bagian “Instrumen 
Keuangan” dari Catatan ini.

Plasma receivables are classified as loans and 
receivables under PSAK 55. Further accounting 
policies on plasma receivables are disclosed in 
“Financial Instruments” section of this Note.

f. Tanaman Produktif f. Bearer Plants
Tanaman produktif dikelompokkan menjadi  tanaman 
menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan.

Bearer plants are classified as mature plantations and 
immature plantations.

Tanaman menghasilkan Mature plantations
Tanaman kelapa sawit dinyatakan menghasilkan 
setelah 4 tahun masa tanam. Jangka waktu untuk 
menjadi tanaman menghasilkan tergantung pada 
tingkat  pertumbuhan tanaman dan penilaian
manajemen. 

Palm oil plantations are considered mature in 
4 years after planting. Actual time to maturity is 
dependent upon vegetative growth and assessment by 
management.

Tanaman menghasilkan dicatat sebesar biaya 
perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi.

Mature plantations are stated at cost, less accumulated 
amortization.

Tanaman menghasilkan diamortisasi dengan 
menggunakan metode garis lurus selama taksiran 
masa produktif tanaman yaitu 20 tahun terhitung 
sejak produksi komersial dimulai.

Mature plantations are amortised using the straight 
line method over the estimated productive life of 
20 years starting from the commencement of 
commercial production.

Tanaman belum menghasilkan Immature plantations
Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar 
harga perolehan yang meliputi biaya persiapan lahan, 
penanaman, pemupukan dan pemeliharaan termasuk 
kapitalisasi biaya pinjaman yang digunakan untuk
membiayai pengembangan tanaman belum
menghasilkan dan biaya tidak langsung lainnya yang 
dialokasikan berdasarkan luas hektar tertanam. Pada 
saat tanaman sudah menghasilkan, akumulasi harga 
perolehan tersebut akan direklasifikasi ke tanaman 
menghasilkan.

Immature plantations are stated at acquisition cost 
which includes costs incurred for field preparation, 
planting, fertilizing and maintenance, including 
capitalization of borrowing costs incurred on loans 
used to finance the development of immature 
plantations and an allocation of other indirect costs 
based on planted hectares. When the plantations are 
mature, the accumulated costs are reclassified to 
mature plantations.

g. Produk Agrikultur g. Agricultural Products
Produk agrikultur terkait dengan hasil pertanian yang 
tumbuh pada tanaman produktif, yakni Tandan Buah 
Segar (TBS) dan diukur pada nilai wajar dikurangi 
biaya untuk menjual.

Agricultural products relate to agricultural produce 
growing on bearer plants, which is referred to as Fresh 
Fruit Bunches (FFB) and are stated at fair value less 
costs to sell.

Nilai wajar TBS diperkirakan dengan mengacu pada 
jumlah panen yang diproyeksikan dan harga pasar 
TBS pada tanggal laporan posisi keuangan, setelah 
dikurangi biaya pemeliharaan dan panen dan 
perkiraan biaya untuk menjual.

The fair value of FFB is estimated by reference to the 
projected harvest quantities and market price of FFB 
as at the statement of financial position date, net of 
maintenance and harvesting costs and estimated cost to 
sell.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
- Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES - Continued

g. Produk Agrikultur - Lanjutan g. Agricultural Products - Continued

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari
perubahan dalam nilai wajar dikurangi dengan 
taksiran biaya untuk menjual TBS pada setiap 
tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi untuk 
periode saat terjadinya.

Gain or losses arising from the changes in fair value 
less estimated costs to sell of FFB at each reporting 
date are included in profit or loss for the period in 
which they arise.

h. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi h. Transaction With Related Parties
Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak 
berelasi sebagaimana didefinisikan dalam 
PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-
pihak Berelasi” dan PSAK No. 7 (Penyesuaian 
2015), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

The Company deals transactions with related parties as 
defined in PSAK No. 7 (Revised 2010), 
“Related Party Disclosures” and PSAK No. 7 
(Improvements 2015), “Related Party Disclosures”.

PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, 
transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk 
komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian 
dan laporan keuangan tersendiri Perusahaan induk 
dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan 
secara individual.

This PSAK requires disclosure of relationships, 
transactions and balances related parties, including 
commitments in the consolidated financial statements 
and separate financial statements of the parent 
Company also applies to individual financial 
statements.

PSAK ini juga memberikan pengecualian dari 
persyaratan umum pengungkapan pihak berelasi atas 
transaksi dengan pemerintah dan Perusahaan
yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau 
dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah 
(Perusahaan berelasi dengan Pemerintah).

This PSAK also introduces an exemption from the 
general related party disclosure requirements for 
transactions with government and entities that are 
controlled, jointly controlled or significantly influenced 
by the same Government as the reporting Company 
(Government related entities).

Pihak berelasi adalah orang atau Perusahaan yang 
terkait dengan Perusahaan yang menyiapkan laporan 
keuangannya (Perusahaan pelapor).

Related party is a person or an Company related to the 
Company that prepares financial statements (the 
reporting Company).

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai 
relasi dengan Perusahaan pelapor jika orang 
tersebut:

a. A person or a close member of that person's 
family is related to the reporting Company if that 
person:

(i) Memiliki pengendalian atau pengendalian 
bersama atas Perusahaan pelapor;

(i) Has control or joint control over the 
reporting Company;

(ii) Memiliki pengaruh signifikan atas 
Perusahaan pelapor; atau

(ii) Has significant influence over the reporting 
Company; or

(iii) Personil manajemen kunci Perusahaan 
pelapor atau Perusahaan induk Perusahaan 
pelapor.

(iii) Key management personnel of the reporting 
Company or parent Company of the 
reporting Company.

b. Suatu Perusahaan mempunyai relasi dengan 
Perusahaan pelapor jika Perusahaan jika 
memenuhi salah satu hal berikut:

b. An Company is related to the reporting Company 
if any of the following conditions applies:

(i) Perusahaan dan Perusahaan pelapor adalah 
anggota dari Perusahaan yang sama (artinya 
Perusahaan induk. Perusahaan anak. 
berikutnya terkait dengan Perusahaan lain);

(i) The Company and the reporting Company 
are members of the same Company (which 
means that each parent. subsidiary and 
fellow subsidiary is related to the others);

(ii) Satu Perusahaan adalah Perusahaan asosiasi 
atau ventura bersama dari Perusahaan lain 
(atau Perusahaan asosiasi atau ventura 
bersama yang merupakan anggota suatu 
Perusahaan. yang mana Perusahaan lain 
tersebut adalah anggotanya);

(ii) One Company is an associate or joint 
venture of the other Company (or an 
associate or joint venture of a member of a 
Company of which the other Company is a 
member);

(iii) Kedua Perusahaan tersebut adalah ventura 
bersama dari pihak ketiga yang sama;

(iii) Both Company are joint ventures of the 
same third party;

(iv) Suatu Perusahaan adalah ventura bersama 
dari Perusahaan ketiga dan Perusahaan
yang lain adalah Perusahaan asosiasi dari 
Perusahaan ketiga;

(iv) One Company is a joint venture of a third 
Company and the other Company is a 
associate in third Company;
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING -
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h. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi -
Lanjutan

h. Transaction With Related Parties - Continued

(v) Perusahaan tersebut adalah suatu program 
imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja 
dari salah satu Perusahaan pelapor atau 
Perusahaan lain yang terkait dengan 
Perusahaan pelapor. Jika Perusahaan
pelapor adalah Perusahaan yang 
menyelenggarakan program tersebut. maka 
Perusahaan sponsor juga berelasi dengan 
Perusahaan pelapor;

(v) The Company is a post-employment defined 
benefit plan for the benefit of employees of 
either the reporting Company or an 
Company related to the reporting 
Company. If the reporting Company in 
itself such a plan. the sponsoring 
employers are also related to the reporting 
Company;

(vi) Perusahaan yang dikendalikan atau 
dikendalikan bersama oleh orang yang 
diidentifikasikan dalam huruf a; dan

(vi) The Company is controlled or jointly 
controlled by a person identified in a; and

(vii) Orang yang diidentifikasikan dalam huruf a
(i) memiliki pengaruh signifikan atas 
Perusahaan atau personil manajemen kunci 
Perusahaan (atau Perusahaan induk dari 
Perusahaan).

(vii) A person identified in a (1) has significant 
influence over the Company or is a 
member of the key management personnel 
of the Company (or of a parent of the 
Company).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan 
yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana 
persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan 
transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak 
yang tidak berelasi.

The transaction was conducted on terms agreed by 
both parties. which terms may not be the same as 
other transactions conducted by parties who are not 
related.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan 
pihak-pihak berelasi baik yang dilakukan dengan 
atau tidak dengan persyaratan dan kondisi 
sebagaimana yang dilakukan dengan pihak-pihak 
yang tidak mempunyai hubungan pihak-pihak 
berelasi. telah diungkapkan dalam catatan atas 
laporan keuangan yang relevan.

All transactions and balances with significant related 
parties. whether or not conducted with the terms and 
conditions. as was done with the parties that have no 
relation to related parties. have been disclosed in the 
relevant notes to the financial statements.

i. Persediaan i. Inventories
Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan 
atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. 
Biaya perolehan ditentukan dengan metode biaya 
rata-rata tertimbang.

Inventories are stated at cost or net realizable value, 
whichever is lower. Cost is determined by weighted 
average cost method.

j. Beban Tangguhan Hak Atas Tanah j. Deferred Cost of Land Rights
Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan
legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi 
dengan metode garis lurus ketika umur hak atas 
tanah lebih pendek dari umur ekonomisnya.

Expenses related to legal processing of landrights 
are deffered and amortized using the straight-line 
method over the legal term of the landrights when is 
shorter than its economis life.

k. Piutang Retensi k. Retention Receivables
Piutang retensi merupakan piutang kepada pemberi 
kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian 
kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan 
kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat 
pemotongan sejumlah persentase tertantu dari setiap 
tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja 
sampai suatu kondisi tertentu setelah penyelesaian 
kontrak dipenuhi.

Retention receivable represents receivable from 
owner of the project which will be paid after 
completion of the contract or fulfillment of certain 
condition in the contract. Retention receivable is 
recorded when certain percentage deduction is 
applied in every account receivable’s claim which 
retained by the owner of the project up to certain 
condition after completion of the contract has been 
met.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING -
Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES - Continued

l. Aset Tetap l. Property, Plant and Equipment
Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), 
“Aset Tetap”, termasuk PSAK No. 16 (Penyesuaian 
2015), “Aset Tetap” dan Amandemen PSAK No. 16, 
“Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang 
Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi”. Selain 
itu, Perusahaan juga menerapkan ISAK No. 25 
(Revisi 2011), “Hak Atas Tanah”.

The Company adopted PSAK No. 16 (Revised 2011), 
“Property, Plant and Equipment”, including
PSAK No. 16 (Improvement 2015), “Property, Plant 
and Equipment” and Amendment to PSAK No. 16, 
“Property, Plant and Equipment on Clarification 
Method Received for Depreciation and 
Amortization”. Besides, the Company also adopted 
ISAK No.25(Revised 2011), “Land Rights”.

PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015) ini memberikan 
klarifikasi paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa 
ketika Perusahaan menggunakan model revaluasi, 
jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah 
revaluasiannya.

This PSAK No. 16 (Improvement 2015) provides 
clarification of paragraph 35 related to the 
revaluation model, that when an Company uses the 
revaluation model, the carrying amount of the asset 
is restated on its revaluation amount.

Perusahaan telah memilih model biaya (cost model)
sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset 
tetapnya.

The Company has chosen the cost model for 
measurement of their property and equipment.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan 
dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan 
nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan 
metode garis lurus (straight line method) selama 
umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis 
sebagai berikut:

Property, plant and equipment are stated at cost less 
accumulated depreciation and impairment losses. 
Depreciation is computed using the straight-line 
method over the useful life of the assets. Estimated 
useful lives as follows:

Tahun/Years

Bangunan 10 - 20 Building
Mesin dan perlengkapan 4 - 8 Machine and supplies
Alat angkut 2 - 8 Transportation 
Peralatan proyek 4 - 8 Project equipments
Peralatan kantor 2 - 5 Office 

Pada setiap akhir tahun buku manajemen mengkaji 
ulang nilai residu umur manfaat dan metode 
penyusutan dan jika sesuai dengan keadaan 
disesuaikan secara prospektif.

At the end of each financial year management 
reviewed the residual values useful lives and 
methods of depreciation and if appropriate adjusted 
prospectively.

Tanah dinyatakan sebesar nilai perolehan dan tidak 
disusutkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa tanah 
tersebut mempunyai umur manfaat tertentu. Beban-
beban tertentu sehubungan dengan perolehan tanah 
pada saat perolehan pertama kali diakui sebagai 
bagian perolehan tanah.

Land is stated at cost and not depreciated, unless it 
can be proven that the land has a certain useful life. 
Certain cost associated with the acquisition of land 
at the time of acquisition was first recognized as part 
of the acquisition of land.

Berdasarkan ISAK No. 25, biaya yang berhubungan 
dengan perpanjangan hak-hak kepemilikan tanah 
ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur 
hukum hak atas tanah atau umur ekonomis tanah (jika 
dapat ditentukan), mana yang lebih pendek. Beban-
beban ini disajikan sebagai bagian dari “Beban 
Ditangguhkan” dalam kelompok aset tak berwujud 
pada laporan posisi keuangan.

Under ISAK No. 25, the costs associated with the 
extension of land rights are deferred and amortized 
over the life of legal rights to land or economic life 
of the land (if it can be determined), which is shorter. 
Such burdens are presented as part of "Deferred
Charges" as intangible assets component in the 
statement of financial position.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada 
laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya; 
biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan 
dikapitalisasi pada saat terjadinya dan jika besar 
kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan 
berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke 
Perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur 
secara andal.

The cost of repairs and maintenance is charged to 
the statement of comprehensive income as incurred; 
replacement or inspection costs are capitalized when 
incurred and if it is probable future economic 
benefits associated with the item will flow to the 
Company and the cost of the asset can be measured 
reliably.
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3. KHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING –
Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES - Continued

l. Aset Tetap - Lanjutan l. Property, Plant and Equipment - Continued
Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya 
pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat 
ekonomis masa depan yang diharapkan dari 
penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang 
timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung 
sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan 
dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying amount of plant, property and equipment 
is derecognized upon disposal or when no future 
economic benefits are expected from its use or 
disposal. Any gain or loss arising on derecognition of 
the asset (calculated as the difference between the net 
disposal proceeds and the carrying amount of the 
asset) is included in the statement of profit or loss and 
other comprehensive income in the year the asset is 
derecognized.

Aset dalam penyelesaian disajikan dalam “Aset 
Tetap” dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. 
Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam 
penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing 
aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut 
selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan 
tujuannya.

Construction in progress is presented in the “Property,
Plant and Equipment” and is stated at cost. The 
accumulated cost for the construction in progress is 
transferred to respective property, plant and 
equipment when the assets are completed and ready 
for intended use.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban m. Revenue and Expenses Recognition
Perusahaan menerapkan PSAK No. 23 (Revisi 2010). 
“Pendapatan”. PSAK revisi ini mengidentifikasi 
terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, 
sehingga pendapatan dapat diakui dan mengatur 
perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul 
dari transaksi dan kejadian tertentu, serta 
memberikan panduan praktis dalam penerapan 
kriteria mengenai pengakuan pendapatan.

The Company adopted PSAK No. 23 (Revised 2010). 
“Revenue”. This revised PSAK identifies revenue 
recognition criteria to be fulfilled, so that revenue can 
be recognized and the accounting treatment of revenue 
arising from certain transactions and events, as well as
practical guidance on the application of the criteria on 
revenue recognition.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat 
ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan 
jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan 
diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau 
piutang, setelah dikurangi retur dan potongan diskon 
dagang dan rabat volume dan pajak pertambahan 
nilai (PPN).

Revenue is recognized when it is probable the 
economic benefits to be obtained by the Company and 
the amount can be measured reliably. Revenue is 
measured at the fair value of the consideration 
received or receivable, net of returns and allowances 
trade discounts and volume rebates and value added 
tax (VAT).

Penjualan Barang Sale of Goods

Pendapatan diakui dari penjualan yang timbul dari 
pengiriman fisik produk-produk kelapa sawit diakui 
bila risiko dan manfaat yang signifikan telah 
dipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya 
dengan pengiriman dan penerimaannya.

Revenue from sale arising from physical of oil palm 
products is recognized when the significant risks and 
rewards of ownership of the goods have been passed to 
the buyer, which generally coincide with their delivery 
and accaptance.

Jasa Konstruksi Construction Services

Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang 
berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui 
masing-masing sebagai pendapatan dan beban 
dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas 
kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan 
(metode persentase penyelesaian). Persentase 
penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan 
survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

Contract revenue and contract cost associated with 
construction the construction contract is recognized as 
revenue and expenses respectively by reference to the 
stage of completion of the contract activity at the end 
of the reporting period (percentage of completion 
method). Construction percentage of completion is 
determined based on survey of work performed.

Jika kemungkinan besar terjadi bahwa total biaya 
kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, 
maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.

When it is probable that total contract costs will exeed 
total contract revenue, the expected loss shall be 
recognized as an expense immediately.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan 
semula yang disetujui dalam kontrak dan 
penyimpangan dalam pekerjaan kontrak. Klaim dan 
pembayaran insentif sepanjang hal ini 
memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan 
dapat diukur secara andal.

Contract revenue comprised of the initial amount of 
revenue agreed in the contract and variations in 
contract work. Claims and incentive payments to the 
extent that is probable that they will results in revenue 
and they are capable of being realiably measured.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING -
Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES - Continued

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban - Lanjutan m. Revenue and Expenses Recognition - Continued

Jasa Konstruksi - Lanjutan Construction Services - Continued

Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan 
langsung dengan kontrak, biaya yang dapat 
diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan 
dapat dialokasikan pada kontrak dan biaya lain yang 
spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi 
kontrak.

Contract cost comprised of costs that relate directly to 
the specific contract, costs that are attributable to the 
contract activity in general andcan be allocated to the 
contract and such other costs as are specifically 
chargeable to the customer under terms of the contract.

Pendapatan Sewa Rental Income

Pendapatan sewa diakui sebagai pendapatan dengan 
dasar garis lurus selama masa sewa. Uang muka dari 
sewa yang diterima penyewa dicatat dalam akun 
pendapatan diterima dimuka dan akan diakui sebagai 
pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa 
yang berlaku.

Rental income is recognized as revenue on straight line 
basis over the term of lease. Rental income received in 
advance are recorded as unearned revenue account and 
recognized as income regularly over the rental periods.

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis). Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

n. Saldo dan Transaksi Mata Uang Asing n. Foreign Currency Transaction and Balances
Perusahaan menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010),
“Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”.

The Company adopted PSAK No. 10 (Revised 2010), 
“The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates”.

Standar ini mengatur pengukuran dan penyajian mata 
uang suatu Perusahaan di mana pengukuran mata uang 
harus menggunakan mata uang fungsional sementara 
penyajian mata uang dapat menggunakan mata uang 
selain mata uang fungsional.

This standard sets up measurement and presentation 
currency of an Company in which the measurement 
currency should use a functional currency as the 
presentation currency may use a currency other than 
the functional currency.

Dalam menentukan mata uang fungsional, Perusahaan 
mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

In determining the functional currency of the Company 
to consider the following factors:

a. Mata uang yang paling mempengaruhi harga jual 
untuk barang dan jasa, atau dari suatu negara 
yang kekuatan persaingan dan perundang-
undangannya sebagian besar menentukan harga 
jual dari barang dan jasanya;

a. Currency that most influences the selling price for 
goods and services, or from a country whose 
competitive forces and legislation largely determine 
the selling price of goods and services;

b. Mata uang yang paling mempengaruhi biaya 
tenaga kerja, material dan biaya-biaya lain dari 
pengadaan barang atau jasa;

b. Currency that most influences the cost of labor, 
material and other costs of the procurement of 
goods or services;

c. Mata uang yang mana dana dari aktivitas 
pendanaan (antara lain penerbitan instrumen 
utang dan ekuitas) dihasilkan;

c. The currency in which funds from financing 
activities (i.e. issuing debt and equity instruments) 
are produced;

d. Mata uang dalam mana penerimaan dari 
aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

d. The currency in which receipts from operating 
activities are usually retained.

Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah sebagai 
mata uang fungsional dan mata uang pelaporan.

The Company’s using the Rupiah currency as the 
functional and the reporting currency.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam 
Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya 
transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset 
dan liabilitas moneter dalam mata uang asing 
disesuaikan ke dalam Rupiah dengan menggunakan 
kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada 
tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode 
tersebut. Laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau 
dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain.

Transactions in foreign currencies are recorded into 
Rupiah using the exchange rate at the transactions 
incurred. On the date of the statement of financial 
position, monetary assets and liabilities denominated in 
foreign currencies are adjusted to Rupiah using the 
middle rate set by Bank Indonesia on the last banking 
day of the period. Gains or losses are credited or 
charged to the statement of profit or loss and other 
comprehensive income.

Pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017, 
31 Desember 2016 dan 2015, nilai tukar yang dihitung 
berdasarkan rata - rata kurs beli dan jual dari kurs 
transaksi Bank Indonesia pada tanggal tersebut :

As of September 30, 2018, December 31, 2017,
December 31, 2016 and December 31, 2015, the 
exchange rate used is as fllows, which is calculated 
based on the average buying and selling rate of Bank 
Indonesia transaction rate on that date :
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING -
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POLICIES - Continued

n. Saldo dan Transaksi Mata Uang Asing -
Lanjutan

n. Foreign Currency Transaction and Balances -
Continued

30 September
2018/

30 September
2017/

31 Desember2017/ 31 Desember 
2016/

31 Desember 
2015/

September 30, 
2018

September 31, 
2017

December, 31 2017 December 31, 2016 December 31, 2015

Euro/Euro (EUR) 17.389 16.575 16.174 14.157 15.070
Dolar Amerika 
Serikat/United States 
Dollar (USD) 14.929 14.563 13.548 13.436 13.795
Dolar 
Singapura/Singapore 
Dollar (SGD) 10.919 10.610 10.134 9.299 10.865

o. Pajak Penghasilan o. Income Tax
Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2013), 
“Pajak Penghasilan”, yang menggantikan 
PSAK No. 46 (Revisi 2010). Selain itu, Perusahaan 
juga menerapkan ISAK No. 20, “Pajak Penghasilan: 
Perubahan Dalam Status Pajak Perusahaan atau Para 
Pemegang Saham”.

The Company adopted PSAK No. 46 (Revised 2013), 
“Income Taxes”, which replaces PSAK No. 46 (Revised 
2010), “Income Taxes”. Besides, the Company also 
adopted ISAK No. 20, “Income Taxes: Changes in the 
Tax Status of an Enterprise or its Shareholders”.

Pengakuan Recognition
Jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode
sebelumnya, yang belum dibayar, diakui sebagai 
liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar 
untuk periode kini dan periode-periode sebelumnya 
melebihi jumlah pajak yang terhutang untuk periode-
periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aset.

Current tax for current and prior periods, to the extent 
unpaid, is recognized as a liability. If the amount 
already paid in respect of current and prior periods 
exceeds the amount due for those periods, the excess is 
recognized as an asset.

Alokasi Allocation
Untuk transaksi atau peristiwa lainnya yang diakui 
dalam laba rugi, setiap pengaruh pajak terkait juga 
diakui dalam laba rugi. Untuk transaksi atau 
peristiwa lainnya yang diakui diluar laba rugi (baik 
dalam OCI maupun langsung dalam ekuitas), setiap 
pengaruh pajak terkait juga diakui diluar laba rugi 
(baik dalam OCI maupun langsung dalam ekuitas, 
masing-masing). Demikian juga, pengakuan aset dan 
liabilitas pajak tangguhan dalam kombinasi bisnis 
mempengaruhi jumlah goodwill yang timbul dari 
kombinasi bisnis tersebut atau keuntungan dari 
pembelian dengan diskon.

For transactions and other events recognized in profit 
or loss, any related tax effects are also recognized in 
profit or loss. For transactions and other events 
recognized outside profit or loss (either in OCI or 
directly in equity), any related tax effects are also 
recognized outside profit or loss (either in OCI or 
directly in equity, respectively). Similarly, the 
recognition of deferred tax assets and liabilities in a 
business combination affects the amount of goodwill 
arising in that business combination or the amount of 
the bargain purchase gain recognized.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua 
perbedaan temporer kena pajak kecuali jika timbul 
perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

Deferred tax liability is recognized for all taxable 
temporary differences unless the deferred tax liability 
arises from:

a. Pengakuan awal goodwill ; atau
b. Pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas 

dari suatu transaksi yang
i. Bukan transaksi kombinasi bisnis; dan
ii. Pada saat transaksi, tidak mempengaruhi 

laba akuntansi dan laba kena pajak (rugi 
pajak).

c. Perbedaan temporer kena pajak terkait dengan 
investasi pada Perusahaan anak, cabang dan 
Perusahaan asosiasi, dan bagian partisipasi 
dalam ventura bersama, namun hanya sejauh 
Perusahaan mampu untuk mengendalikan waktu 
pengembalian perbedaan dan kemungkinan 
tersebut tidak akan terjadi di masa yang akan 
datang.

a. Initial recognition of goodwill;
b. The initial recognition of an asset/liability

i. Other than in a business combination which,
ii. At the time of the transaction, does not affect 

either the accounting or the taxable profit.

c. Temporary differences associated with investments 
in subsidiaries, branches, and associates, and 
interests in joint arrangements, but only to the 
extent that the Company is able to control the timing 
of the reversal of the differences and it is probable 
that the reversal will not occur in the foreseeable 
future.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING -
Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES - Continued

o. Pajak Penghasilan - Lanjutan o. Income Tax - Continued

Pengukuran Measurement
Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode kini dan 
periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang 
diharapkan untuk dibayar (direstitusi) kepada otoritas 
perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak 
(dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang 
telah secara substantif berlaku pada periode 
pelaporan.

Current tax liabilities (assets) for the current and prior
periods is measured at the amount expected to be paid 
to (recovered from) the taxation authorities, using the 
tax rates (and tax laws) that have been enacted or 
substantively enacted for the reporting period.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur 
dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan 
akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas 
diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan 
pajak) yang telah berlaku atau secara substantif 
berlaku pada periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities shall be measured at 
the tax rates that are expected to apply to the period 
when the asset is realized or the liability is settled, 
based on tax rates (and tax laws) that have been 
enacted or substantively enacted for the reporting
period.

Aset dan Liabilitas pajak tangguhan tidak boleh 
didiskontokan.

Deferred tax assets and liabilities cannot be discounted.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau 
kembali pada akhir periode pelaporan. Perusahaan 
mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan 
apabila besar kemungkinan laba kena pajak tidak lagi 
tersedia dalam jumlah yang cukup memadai untuk 
mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak 
tangguhan tersebut. Pengurangan jumlah tercatat aset 
pajak tangguhan dilakukan pembalikan apabila 
kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia 
jumlahnya cukup memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be 
reviewed at the end of each reporting period. An 
Company shall reduce the carrying amount of a 
deferred tax asset to the extent that it is no longer 
probable that sufficient taxable profit will be available 
to allow the benefit of part or all of that deferred tax 
asset to be utilized. Any such reduction shall be 
reversed to the extent that it becomes probable that 
sufficient taxable profit will be available.

Saling Hapus Offset
Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan 
saling hapus jika, dan hanya jika, memiliki hak 
secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini 
terhadap liabilitas pajak kini, atau aset pajak 
tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait 
Perusahaan kena pajak yang sama, atau Perusahaan 
berniat untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak 
kini dengan dasar neto. 

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset 
if, and only if, legally enforceable right exists to offset 
current tax assets against current tax liabilities, or 
deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to 
the same taxable Company, or the Company intends to 
settle its current tax assets and liabilities on a net basis.

p. Imbalan Kerja p. Employee Benefit
Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2014), 
“Imbalan Kerja” dan Amandemen PSAK No. 24, 
“Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran 
Pekerja”. Selain itu, Perusahaan juga mengadopsi 
ISAK No. 15, "PSAK No. 24: Batas Aset Imbalan
Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan 
Interaksinya".

The Company adopted PSAK No. 24 (Revised 2014), 
“Employee Benefits” and Amendment to
PSAK No. 24, “Employee Benefits on a Defined Benefit 
Program: Workers Contribution”. Besides, the 
Company also adopted ISAK No. 15, “PSAK No. 24:
The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum 
Funding Requirements and their Interactions”.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING -
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3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES - Continued

p. Imbalan Kerja - Lanjutan p. Employee Benefit - Continued

PSAK revisi ini, memperkenalkan persyaratan untuk 
sepenuhnya mengakui perubahan dalam kewajiban 
(aset) imbalan pasti termasuk pengakuan segera dari 
biaya imbalan pasti termasuk biaya jasa lalu yang 
belum menjadi hak (vested), dan memerlukan 
pemilahan dari biaya imbalan pasti keseluruhan 
menjadi komponen-komponen dan membutuhkan 
pengakuan pengukuran kembali OCI
(menghilangkan pendekatan “koridor”), 
meningkatkan pengungkapan tentang program 
imbalan pasti, modifikasi akuntansi untuk pesangon, 
termasuk membedakan antara imbalan yang 
diberikan dalam pemberian jasa dan imbalan yang 
diberikan dalam pemutusan hubungan kerja, dan 
mengubah pengakuan dan pengukuran imbalan 
pesangon.

This revised PSAK, introducing a requirement to fully 
recognize changes in the net defined benefit liability 
(asset) including immediate recognition of defined 
benefit costs including unvested past service cost, and 
require disaggregation of the overall defined benefit 
cost into components and requiring the recognition of 
remeasurements in OCI (eliminating the “corridor” 
approach), enhancing disclosures about defined benefit 
plans, modifications to the accounting for termination 
benefits, including distinguishing between benefits 
provided in exchange for service and benefits provided 
in exchange for the termination of employment, and 
changing the recognition and measurement of 
termination benefits.

Amandemen PSAK No. 24 menyederhanakan 
akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau 
pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah 
tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung 
berdasarkan persentase tetap dari gaji.

Amendment to PSAK No. 24 simplifies accounting for 
dues contributions from employees or third parties that 
do not depend on the number of years of service, for 
example, worker contributions are calculated based on 
a fixed percentage of salary.

Perusahaan mengadopsi program imbalan pasti yang 
tidak didanai dan mencatat imbalan kerja untuk 
memenuhi imbalan di bawah Undang-Undang 
No. 13 Tahun 2003.

The Company adopts an unfunded defined benefit plan 
and records employee benefits to cover adequately the 
benefits under the Law No. 13 year 2003.

Pengakuan Recognition
Beban imbalan kerja untuk pekerja harus diakui 
pada periode dimana imbalan diperoleh oleh pekerja, 
daripada ketika dibayar atau terutang.

The cost of providing employee benefits should be 
recognized in the period in which the benefit is earned 
by the employee, rather than when it is paid or payable.

Komponen biaya imbalan pasti diakui sebagai 
berikut: 
1. Biaya jasa diatribusikan ke periode sekarang dan 

masa lalu diakui dalam laporan laba rugi;
2. Bunga neto pada liabilitas atau aset imbalan pasti 

ditentukan dengan menggunakan tingkat 
diskonto pada awal periode diakui dalam laporan 
laba rugi;

3. Pengukuran kembali dari liabilitas atau aset 
imbalan pasti terdiri dari:
- Keuntungan dan kerugian aktuarial;
- Imbal balik aset program;
- Setiap perubahan dalam dampak batas atas 

aset, tidak termasuk jumlah yang 
dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas 
(aset) imbalan pasti neto, diakui di OCI 
(tidak direklasifikasi ke laba rugi pada 
periode berikutnya).

The components of defined benefit cost are recognized 
as follows:
1. Service cost attributable to the current and past 

periods is recognized in profit or loss;
2. Net interest on the net defined benefit liability or 

asset, determined using the discount rate at the 
beginning of the period is recognized in profit or 
loss;

3. Remeasurements of the net defined benefit liability 
or asset, comprising:
- actuarial gains and losses;
- return on plan assets;
- Any changes in the effect of the asset plafond, 

excluding amounts included in net interest on 
the net defined benefit liability (asset), is 
recognized in OCI (not reclassified to profit or 
loss in a subsequent period).
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p. Imbalan Kerja - Lanjutan p. Employee Benefit - Continued

Pengukuran Measurement
Pengukuran liabilitas (aset) imbalan pasti bersih 
mensyaratkan penerapan metode penilaian aktuaria, 
atribusi imbalan untuk periode jasa, dan penggunaan 
asumsi aktuaria. Nilai wajar aset program dikurangi 
dari nilai kini liabilitas imbalan pasti dalam 
menentukan defisit bersih atau surplus.

The measurement of a net defined benefit liabilities or 
assets requires the application of an actuarial valuation 
method, the attribution of benefits to periods of service, 
and the use of actuarial assumptions. The fair value of 
any plan assets is deducted from the present value of the 
defined benefit liabilities in determining the net deficit 
or surplus.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti Perusahaan dan 
biaya jasa terkait ditentukan dengan menggunakan 
metode “Projected Unit Credit”, yang menganggap 
setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit 
tambahan dari imbalan dan mengukur setiap unit 
secara terpisah untuk menghasilkan liabilitas akhir. 
Hal ini mensyaratkan Perusahaan untuk 
mengatribusikan imbalan pada periode kini (untuk 
menentukan biaya jasa kini) dan periode kini dan 
periode lalu (untuk menentukan nilai kini liabilitas 
imbalan pasti). Imbalan tersebut diatribusikan 
sepanjang periode jasa menggunakan formula 
imbalan yang dimiliki program, kecuali jasa pekerja 
di tahun tahun akhir akan meningkat secara material 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dalam hal ini 
menggunakan dasar metode garis lurus.

The present value of an Company's defined benefit 
liabilities and related service costs is determined using 
the “Projected Unit Credit” method, which sees each 
period of service as giving rise to an additional unit of 
benefit entitlement and measures each unit separately in 
building up the final liabilities. This requires an 
Company to attribute benefit to the current period (to 
determine current service cost) and the current and 
prior periods (to determine the present value of defined 
benefit obligations). Benefit is attributed to periods of 
service using the plan's benefit formula, unless an 
employee's service in later years will lead to a 
materially higher of benefit than in earlier years, in 
which case a straight-line basis is used.

Biaya jasa lalu adalah perubahan liabilitas imbalan 
pasti atas jasa pekerja pada periode-periode lalu, 
yang timbul sebagai akibat dari perubahan 
pengaturan program dalam periode kini (yaitu 
memperkenalkan perubahan program atau mengubah 
imbalan yang akan dibayar, atau kurtailmen yang 
secara signifikan mengurangi jumlah pekerja yang 
disertakan).

Past service cost is the change in a defined benefit 
liability for employee service in prior periods, arising 
as a result of changes to plan arrangements in the 
current period (i.e. plan amendments introducing or 
changing benefits payable, or curtailments which 
significantly reduce the number of covered employees).

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada awal 
tanggal ketika perubahan program atau kurtailmen 
terjadi dan tanggal ketika Perusahaan mengakui 
setiap pesangon, atau biaya terkait restrukturisasi 
dalam PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas 
Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi".

Past service cost is recognized as an expense at the 
earlier of the date when a plan amendment or 
curtailment occurs and the date when an Company 
recognizes any termination benefits, or related 
restructuring costs under PSAK No. 57,” Provisions, 
Contingent Liabilities and Contingent Assets”.

Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian 
program imbalan pasti diakui pada saat penyelesaian 
terjadi.

Gains or losses on the settlement of a defined benefit 
plan are recognized when the settlement occurs.

Sebelum biaya jasa lalu ditentukan, atau keuntungan 
atau kerugian pada penyelesaian diakui, liabilitas 
imbalan pasti atau aset disyaratkan untuk diukur 
kembali, namun Perusahaan tidak disyaratkan untuk 
membedakan antara biaya jasa lalu yang dihasilkan 
dari kurtailmen dan keuntungan dan kerugian pada 
penyelesaian di mana transaksi ini terjadi bersama-
sama.

Before past service costs are determined, or a gain or 
loss on settlement is recognized, the net defined benefit 
liability or asset is required to be remeasured, however 
an Company is not required to distinguish between past 
service costs resulting from curtailments and gains and 
losses on settlement where these transactions occur 
together.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING -
Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES - Continued

q. Segmen Operasi q. Operation Segmen
Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang 
konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan 
kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil 
keputusan operasional bertanggung jawab 
mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja 
segmen operasi, dan membuat keputusan strategis.

Operating segments are reported in manner consistent 
with the internal reporting provided to the chief 
operating decision maker. The chief operating decision 
maker is responsible for allocation resources, assesing 
performance of the operating segments and making
strategis decisions.

r. Akuntansi Restrukturisasi Perusahaan 
Sepengendali

r. Accounting for Restructuring of Entities Under 
Common Control

Perusahaan menerapkan PSAK No. 38
(Revisi 2012), “Kombinasi Bisnis Perusahaan 
Sepengendali” sejak periode awal sepengendalian.

The Company adopted PSAK No. 38 (Revised 2012), 
“Business Combinations Entities Under Common 
Control” since the earlier under common control.

Berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012) ini, 
kombinasi bisnis perusahaan sepengendali tidak 
akan menghasilkan perubahan substansi ekonomi 
kepemilikan, dan transaksi tidak menghasilkan laba 
atau rugi bagi kelompok usaha atau perusahaan 
individual dalam kelompok usaha yang sama. 
Karena perusahaan penggabungan usaha perusahaan 
sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi 
kepemilikan, transaksi dicatat sebesar nilai buku 
dengan menggunakan metode penyatuan
kepentingan (“pooling of interest”) dan perbedaan 
antara harga pengalihan dengan nilai buku dicatat 
dalam ekuitas sebagai “Tambahan Modal Disetor”.

Under PSAK No. 38 (Revised 2012), business 
combination of entities under common control will not 
result in change of economic substance of ownership, 
and the transactions do not generate profit or loss to 
the group or individual company within the same 
group. Because of business combination entities under 
common control entities does not change the economic 
substance of the ownership, the transactions are 
recorded at book value using the pooling of interests 
method and the   difference between the transfer price 
and book value ins recorded in equity as “Additional 
Paid in Capital”.

Akuisi atau pengalihan saham antara perusahaan 
sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK No. 38 
(2012), pengalihan aset, kewajiban, saham dan 
instrument kepemilikan lainnya dari perusahaan 
sepengendali tidak menghasilkan laba atau rugi bagi 
Perusahaan atau perusahaan individual dalam 
kelompok yang sama.

Acquisition or transfer of shares among companies 
under common control is accounted in accordance with 
PSAK No. 38 (2012), “Bussines Combination of 
Company under Common Control”. Under PSAK No. 
38 (2012), transfer of assets, liabilities, shares and 
other instruments of ownership of entites under 
common control does not result in again or loss to the 
company or to the individual Companies within  the 
same group. 

Perusahaan menentukan harga jual pelepasan
perusahaan anak berdasarkan nilai historis.

The company determines the selling price of the 
disposal of subsidiaries based on historical value.

s. Pengaturan bersama s. Joint arrangements
Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang 
mana investor mempunyai pengaruh signifikan. 
Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk 
berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan 
dan operasional investee tetapi tidak mengendalikan 
atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

An associate is an company over which the company 
has significant influence. Significant influence is the 
power of participate on the financial and operating 
policy decisions of the investee but is not control or 
joint control over those policies.

Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang 
para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas 
pengaturan memiliki hak atas aset neto dari 
pengaturan.

A joint venture is a type of joint arrangement where 
the parties that have joint control of the arrangement 
have rights to the net assets of the arrangement.

Jumlah tercatat keseluruhan investasi diuji untuk 
penurunan nilai sebagai suatu aset tunggal yaitu 
goodwill tidak diuji secara terpisah. Jumlah 
pemulihan investasi pada perusahaan asosiasi dinilai 
untuk setiap perusahaan asosiasi atau ventura 
bersama, kecuali perusahaan asosiasi atau ventura 
bersama tidak menghasilkan arus kas secara 
independen.

The entire carrying amount of the investment is tested 
for impairment as a single asset that is goodwill is not 
tested separately. The recoverable amount of an 
investment in an associate is assessed for each 
individual associate or joint venture, unless the 
associate or joint venture does not generate cash flows 
independently.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING -
Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES - Continued

s. Pengaturan bersama - Lanjutan s. Joint arrangements - Continued
Pada saat hilangnya pengaruh signifikan pada 
perusahaan asosiasi atau ventura bersama perusahaan 
mengakui setiap investasi yang tersisa pada nilai
wajar. Perbedaan antara jumlah tercatat perusahaan 
asosiasi atau ventura bersama pada saat hilangnya 
pengaruh signifikan dan nilai wajar dari investasi 
yang tersisa dan hasil dari pelepasan diakui dalam
laba atau rugi.

Upon loss of significant influence over the associate 
or joint control over joint venture the Company 
measures and recognizes any retained investment as 
its fair value. Any difference between the carrying 
amount of the associate or joint venture upon loss of 
significant influence and the fair value of the retained 
investment and proceeds from disposal is recognized 
in profit or loss.

Persyaratan pengungkapan untuk perusahaan dengan 
pengendalian bersama atau pengaruh signifikan pada 
investee dijelaskan dalam PSAK No. 67, 
“Pengungkapan Kepentingan dalam Perusahaan 
Lain”.

The disclosure requirements for company with joint 
control of or significant influence over. an investee 
are specified in PSAK No. 67,” Disclosure of Interest 
in Other Entities”.

Efektif tanggal 1 Januari 2015, perusahaan
menerapkan PSAK No. 66, ”Pengaturan Bersama”. 
PSAK ini menggantikan PSAK No. 12 (2009) dan 
ISAK No. 12.

Effective on January 1, 2015, the company applied 
PSAK No. 66, “Joint Arrangement”. This PSAK 
replaces PSAK No. 12 (2009) and ISAK No.12.

Operasi bersama Joint Operations

Operasi bersama adalah salah satu jenis pengaturan 
bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset, 
kewajiban atas liabilitas, terkait dengan pengaturan 
tersebut. 

A joint operation is a type of joint arrangement 
whereby the parties that have joint control of the 
arrangement have rights to the assets and obligation 
for the liabilities, relating to the arrangement 

Perusahaan memiliki kepemilikan dalam beberapa 
operasi bersama dimana perusahaan termasuk salah 
satu pihak yang memiliki pengendalian bersama.

The company has interests in several joint operation 
whereby the company as a party which have joint 
control of a joint operation.

Perusahaan mengakui hal berikut terkait dengan 
kepentingannya dalam operasi bersama:

The company recognizes the following in relation to 
its interest in joint operations:

Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset 
uang dimiliki bersama;

Assets, including its share of any assets held 
jointly;

Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas 
yang terjadi bersama;

Liabilities, including its share of any 
liabilities incurred jointly;

Pendapatan dari penjualan bagiannya atas 
output yang dihasilkan dari operasi bersama:

Revenue from sale of its share of the output 
arising from the joint operations;

Bagiannya atas pendapatan dari penjualan 
output oleh operasi bersama; dan

Share of  the revenue from the sale of the 
output by the joint operations; and

Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban 
yang terjadi secara bersama-sama.

Expenses, including its share of any expenses 
incurred jointly.

Ketika perusahaan melakukan transaksi dengan 
operasi bersama, dimana perusahaan merupakan 
salah satu operator bersama, maka perusahaan 
mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan 
dari transaksi tersebut hanya sebatas kepentingan 
para pihak lain dalam operasi bersama tersebut.

When the company enters into a transaction with a 
joint operation in which it is a joint operator, the 
company recognizes gains and losses resulting from 
such a transaction only to the extent of the other 
parties interests in the joint operation.

Setelah hilangnya pengendalian bersama, perusahaan 
mengukur dan mengakui nilai investasi yang masih 
tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat 
dari pengendalian bersama operasi yang sebelumnya 
dan nilai wajar investasi yang tersisa dan pendapatan 
dari hasil penjualan yang diakui dalam laporan laba 
rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pada saat 
nilai investasi yang tersisa mempunyai pengaruh 
yang signifikan, maka dicatat sebagai investasi pada 
perusahaan asosiasi.  

Upon loss of joint control, the company measures 
and recognizes its remaining investment at its fair 
value. Any difference between the carrying amount of 
the former jointly controlled operations and the fair 
value of the remaining investment and proceeds from 
disposal are recognized in the proceeds from 
disposal are recognized in the statements of profit or 
loss and other comprehensive income. When the 
remaining investment constitutes significant 
influence, it is accounted for as investment in an 
associate.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING -
Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES - Continued

t. Aset Tidak Lancar Atau Kelompok Lepasan 
Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang 
Dihentikan

t. Non-current Assets or Disposal Company Held for 
Sale and Discontinued Operations

Perusahaan menerapkan PSAK No. 58 (Revisi 
2014), “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk 
Dijual dan Operasi yang Dihentikan”. Selain itu,
perusahaan juga menerapkan ISAK No.11, 
“Distribusi Aset Non-kas Kepada Pemilik” pada 
periode 31 Desember 2017.

The Company adopted PSAK No. 58 (Revised 2014), 
“Non-current Assets Held for Sale and Discontinued 
Operations”. Besides, the company also adopted 
ISAK No.11, “Distributions of Non-cash Assets to 
Owners” in the period 31 December 2017.

Perusahaan mengklasifikasikan suatu aset tidak 
lancar (termasuk kelompok lepasan; kelompok yang 
tediri dari beberapa aset tunggal dan mungkin juga 
termasuk beberapa liabilitas di dalamnya, yang akan 
dijual  dalam satu transaksi tunggal) sebagai dimiliki 
untuk dijual (termasuk didistribusikan  kepada 
pemilik) jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan 
terutama melalui transaksi penjualan daripada 
melalui pemakaian berlanjut.  

The company classifies a non-current asset 
(including disposal group; groups consisting of 
several single asset and may also include some 
liability in it, which will be sold in a single 
transaction) as held for sale (including distributed to 
the owner) if the carrying amount will be recovered 
principally through a sales transaction rather than 
through continuing use.

Secara umum, kondisi berikut ini harus dipenuhi 
untuk suatu aset (kelompok lepasan) diklasifikasikan 
sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual:

In general, the following conditions must be met for 
an asset (disposal group) classified as non-current 
assets held for sale:

i. manajemen berkomitmen terhadap rencana 
penjualan aset;

i. management is committed to a plan to sell;

ii. aset harus tersedia untuk segera dijual; ii. the asset is available for immediate sale;
iii. memulai suatu program aktif untuk mencari 

pembeli;
iii. an active program to locate a buyer is initiated;

iv. penjualannya harus sangat mungkin terjadi 
(highly probable), dalam waktu 12 bulan setelah 
tanggal klasifikasi (tergantung pada 
pengecualian terbatas);

iv. the sale is highly probable, within 12 months of 
classification as held for sale (subject to limited 
exceptions);

v. aset harus dipasarkan secara aktif pada harga 
yang pantas sesuai dengan nilai wajar kininya;

v. the asset is being actively marketed for sale at a
sales price reasonable in relation to its fair 
value;

vi. adanya tindakan untuk menyelesaikan rencana 
yang mengindikasikan bahwa tidak mungkin 
terjadi   perubahan signifikan atau pembatalan 
rencana.

vi. actions required to complete the plan indicate 
that it is unlikely that plan will be significantly 
changed or withdrawn.

Aset tidak lancar yang akan ditinggalkan 
(abandoned) tidak direklasifikasi sebagai aset tidak 
lancar dimiliki untuk dijual jika:

Non-current assets that will be abandoned are not 
reclassified as non-current assets held for sale if:

i. jumlah tercatatnya akan dipulihkan melalui 
pemakaian berlanjut;

i. carrying amount will be recovered through the
continuing use;

i. tidak dipulihkan melalui penjualan; ii. not recovered through the sale;
iii. digunakan sampai akhir masa manfaat atau 

ditutup;
iii. used until the end of the useful life or closed;

iv. tidak termasuk aset yang tidak digunakan 
sementara;

iv. does not include assets that are not used 
temporarily;

v. memenuhi kriteria penyajian dan pengungkapan
sebagai “operasi yang dihentikan”.

v. meet the presentation and disclosure criteria as 
"discontinued operations”;

Ketika aset tidak lancar memenuhi kriteria untuk 
diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, aset 
diukur pada nilai mana yang terendah antara nilai 
tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk 
menjual dan rugi penurunan nilai diakui jika nilai 
tercatatnya lebih tinggi, penyusutan dihentikan.

When a non-current asset meets the criteria to be 
classified as held for sale, the assets are measured at 
the lower value of the carrying amount and fair 
value less costs to sell and an impairment loss is 
recognized if the carrying amount is higher, 
depreciation is stopped.

Pengukuran selanjutnya, jika masih memenuhi 
kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk 
dijual, dilakukan pengujian penurunan nilai. Jika 
terdapat pemulihan maka pemulihan terbatas pada 
akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui.

Subsequent measurement, if it still meets the criteria 
for classification as held for sale, impairment testing 
performed. The recovery is limited to the previously 
recognized accumulated impairment.
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3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING -
Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES - Continued

t. Aset Tidak Lancar Atau Kelompok Lepasan 
Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang 
Dihentikan - Lanjutan

t. Non-current Assets or Disposal Company Held for 
Sale and Discontinued Operations

Pada saat aset tersebut terjual (pelepasan akhir), 
selisih antara nilai tercatat kini dengan harga jual 
(proceed) diakui sebagai keuntungan/kerugian 
pelepasan aset, bukan sebagai penyesuaian atas 
penurunan nilai yang diakui sebelumnya.

At the time the asset is sold (final disposal), the 
difference between the current carrying amount and 
selling price (proceeds) is recognized as a gain/loss 
on disposal of assets, rather than as an adjustment to 
the previously recognized impairment.

Jika kriteria sebagai aset tidak lancar dimiliki 
untuk dijual tidak terpenuhi lagi, maka pada 
tanggal keputusan  dibuat, aset ini harus dinilai 
pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat 
awal sesaat sebelum direklasifikasi (disesuaikan 
dengan depresiasi, amortisasi atau revaluasi) dan 
nilai yang dapat terpulihkan (recoverable amount).

If the criteria as non-current assets held for sale are 
not met yet, then on the decision made, assets must 
be valued at the lower value between the initial 
carrying amount immediately before reclassified 
(adjusted for depreciation, amortization or 
revaluations) and the value that can be recovered 
(recoverable amount).

Operasi yang dihentikan (discontinued operation) 
adalah suatu komponen dalam perusahaan yang 
telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai 
dimiliki untuk dijual, dan:

Discontinued operation is a component of the 
company that has been removed or is classified as 
held for sale, and:

- mewakili lini usaha atau area geografis operasi 
utama yang terpisah, atau

- represents the line of business or separate main 
geographical area of operations, or

- bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk 
melepaskan lini usaha atau area geografis 
operasi utama yang terpisah, atau

- part of a single coordinated plan to release line 
of business or separate main geographical area 
of operations, or

- perusahaan anak yang diperoleh secara khusus 
dengan tujuan dijual kembali.

- subsidiary acquired exclusively with the purpose 
of resale.

PSAK 58 (Revisi 2014) mensyaratkan 
pengungkapan suatu jumlah tunggal dalam laporan 
laba rugi komprehensif yang terdiri dari jumlah 
laba atau rugi setelah pajak dari operasi yang 
dihentikan dan laba atau rugi setelah pajak yang 
diakui dalam mengukur nilai wajar setelah 
dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan aset 
atau kelompok lepasan yang terkait dengan operasi 
yang dihentikan, termasuk pengungkapan analisis 
atas jumlah tunggal tersebut terinci atas sebelum 
pajak penghasilan  dan beban pajak penghasilan 
terkait.

PSAK No.58 (Revised 2014) requires disclosure of a 
single amount in the statement of comprehensive 
income consisting of the total profit or loss after tax 
from discontinued operations and profit or loss after 
tax recognized in measuring the fair value net of 
costs to sell or dispose of assets or disposal group 
associated with discontinued operations, including 
disclosure of the analysis of the single amount of 
detail on pre-tax income and the related income tax 
expense.
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4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 
YANG PENTING

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT 
ACCOUNTING

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Judgements, Estimates and Assumptions
Penyusunan laporan keuangan mengharuskan 
manajemen Perusahaan untuk membuat pertimbangan, 
estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang 
dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan 
pengungkapan atas liabilitas kontijensi pada akhir 
periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai 
pertimbangan estimasi dan asumsi tersebut dapat 
mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai 
tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan 
berikutnya.

The preparation of financial statements requires 
management of the Company to make judgments estimates 
and assumptions that affect the reported amounts of 
revenues, expenses, assets and liabilities and disclosure of 
contingent liabilities at the end of the reporting period. 
Uncertainty about the judgment estimates and assumptions 
could result in material adjustments to the carrying value 
of assets and liabilities in future period.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi 
ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang 
memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang 
material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk 
periode berikutnya diungkapkan dibawah ini.

The key assumptions of the future and the other key source 
of uncertainty in estimation at the reporting date that have 
a significant risk of material adjustment to the carrying 
amounts of assets and liabilities for the future period 
described below.

Manajemen Perusahaan mendasarkan estimasi dan 
asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan 
keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai 
perkembangan masa depan mungkin berubah akibat 
perubahan pasar atau situasi diluar kendali manajemen.
Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait 
pada saat terjadinya.

The management of the Company bases its estimates and 
assumptions on the parameters available at the time the 
financial statements are prepared. Assumptions and 
situation concerning the future development may change 
due to market changes or circumstances beyond the 
control of the management. The changes are reflected in 
the related assumptions as incurred.

Pertimbangan estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh 
manajemen Perusahaan dalam rangka penerapan 
kebijakan akuntansi manajemen yang memiliki pengaruh 
paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan 
keuangan.

The following judgments estimates and assumptions made 
by management of the Company in implementing 
accounting policies of the management have the most 
significant effect on the amount recognized in the financial 
statements.

Menentukan Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan
Determining Classification of Financial Assets and 
Financial Liabilities

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas 
tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan 
dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan 
PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, 
aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai 
dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti 
diungkapkan pada catatan 41.

The Company determines classification of certain assets 
and liabilities as financial assets and financial liabilities 
by considering the definitions set forth in PSAK No. 55 
(Revised 2014) are met. Accordingly, financial assets and 
financial liabilities are recognized in accordance with 
the Company’s accounting policies as disclosed in the 
note 41.

Menentukan Nilai Wajar dan Perhitungan Amortisasi 
Biaya Instrumen Keuangan

Determining Fair Value and Calculation of Cost 
Amortization of Financial Instruments

Perusahaan mencatat aset keuangan dan liabilitas 
keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya 
perolehan yang diamortisasi yang mengharuskan 
penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen 
signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang 
digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan 
ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat 
diverifikasi jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat 
berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi 
penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut 
dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi 
Perusahaan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam 
catatan 41.

The Company records certain assets and financial 
liabilities at fair value and at amortized cost which 
requires the use of accounting estimates. While significant 
components of fair value measurement and assumptions 
used in the calculation of cost amortization is determined 
using verifiable objective evidence the amount of the fair 
value or amortized cost may differ if the Company uses 
different valuation methodologies or assumptions. These 
changes directly affect the Company’s profit or loss. More 
detailed information is disclosed in note 41.
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4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 
YANG PENTING - Lanjutan

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT 
ACCOUNTING - Continued

Menentukan Metode Penyusutan dan Estimasi Masa 
Manfaat Aset Tetap

Determining Depreciation Method and Estimated Useful 
Lives of Property and Equipment

Manajemen Perusahaan memperkirakan masa manfaat 
dari aset tetap berdasarkan pada pemanfaatan aset 
diharapkan dan didukung oleh rencana dan strategi bisnis 
dan perilaku pasar. Estimasi masa manfaat aset tetap 
yang berdasarkan penelaahan Perusahaan pada praktek 
industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk 
aset yang setara. Estimasi masa manfaat direvieu
minimum setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui 
jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya karena 
keausan fisik dan keusangan secara teknis atau komersial 
dan hukum atau pembatasan lainnya atas penggunaan 
aset serta perkembangan teknologi. Namun, adalah 
mungkin hasil masa depan operasi dapat secara materi 
terpengaruh oleh perubahan dalam perkiraan karena 
perubahan dalam faktor-faktor yang disebutkan di atas 
dan oleh karena itu biaya penyusutan masa depan dapat 
direvisi.

The Management of Company estimates the useful lives of 
property and equipment based on the expected utilization 
of assets and supported by plans and business strategy and 
market behavior. Estimation of useful lives of property and 
equipment are provided based on the Company’s 
evaluation on industry practice, internal technical 
evaluation and experience for assets equivalent. The 
estimated useful lives are reviewed at least at each year 
end reporting and updated if expectations differ from 
previous estimates due to physical wear and tear technical 
or commercial obsolescence and legal or other restrictions 
on the use of assets as well as technological developments. 
However it is possible, future results of operations could 
be materially affected by changes in the estimates due to 
changes in the factors mentioned above and therefore the 
future depreciation charges may be revised.

Biaya aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode 
garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis. 
Manajemen memperkirakan masa manfaat dari aset tetap 
antara 4 sampai 20 tahun. Ini adalah usia yang umumnya 
diharapkan dalam industri di mana Manajemen 
menjalankan bisnisnya. Informasi lebih rinci
diungkapkan dalam catatan 15 untuk aset tetap.

The cost of property and equipment are depreciated using 
the straight-line method over the estimated economic 
useful lives. Management estimates the useful lives of 
property. plant and equipment between 4 to 20 years. This 
is the age that is generally expected in the industry in 
which the Management does business. More detailed 
information disclosed in the note 15 for property and 
equipment.

Menentukan Pajak Penghasilan Determining Income Taxes

Penilaian signifikan yang dibuat dalam menentukan 
taksiran pajak penghasilan. Ada transaksi tertentu dan 
perhitungan yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak 
pasti selama perjalanan yang wajar dari kegiatan bisnis. 
Manajemen mengakui liabilitas untuk pajak penghasilan 
badan berdasarkan estimasi apakah akan ada pajak 
penghasilan tambahan.

Significant judgments made in determining the provision 
for income tax. There are certain transactions and 
computations for which the ultimate tax determination is 
uncertain during the ordinary course of business activities. 
The Management recognizes a liability for corporate 
income tax based on estimates of whether there will be an 
additional income tax.

Dalam situasi tertentu, Manajemen tidak dapat 
menentukan jumlah yang tepat dari liabilitas pajak yang 
berlaku atau masa depan mereka karena penyelidikan 
atau pembicaraan dengan otoritas pajak. Ketidakpastian 
timbul mengenai penafsiran peraturan perpajakan yang 
kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena 
pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang 
harus diakui terkait dengan liabilitas pajak pasti. 
Perusahaan mengacu pada pertimbangan serupa yang 
akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah 
penyisihan yang harus diakui sesuai dengan 
PSAK No. 57 (Revisi 2009). “Provisi, Liabilitas 
Kontijensi dan Aset Kontinjensi”. Manajemen membuat 
analisa untuk semua posisi pajak yang berhubungan 
dengan pajak penghasilan untuk menentukan apakah 
liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui 
harus diakui.

In certain situation, the Management cannot determine the 
exact amount of their current or future tax liability due to 
on going investigation or the negotiations with tax 
authorities. Uncertainties arise concerning the 
interpretation of complex tax regulations and the amount 
and timing of the taxable income in the future. In 
determining the amount to be recognized related to 
uncertain tax liabilities. The Company applies the similar 
consideration that they will use in determining the amount 
of provision that must be recognized in accordance with 
PSAK No. 57 (Revised 2009). “Provisions, Contingent 
Liabilities and Contingent Assets”. The Management 
makes the analysis to all tax positions related to income 
taxes to determine if tax liability for unrecognized tax 
benefits should be recognized.
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4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 
YANG PENTING - Lanjutan

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT 
ACCOUNTING - Continued

Menentukan Pajak Penghasilan - Lanjutan Determining Income Taxes - Continued

Manajemen menelaah aset pajak tangguhan pada setiap 
tanggal pelaporan dan mengurangi nilai tercatat sejauh 
bahwa itu tidak lagi kemungkinan penghasilan kena pajak 
yang cukup akan tersedia untuk memungkinkan sebagian 
atau seluruh aset pajak tangguhan. Manajemen ini juga 
mengkaji waktu yang diharapkan dan tarif pajak pada 
pembalikan perbedaan temporer dan menyesuaikan 
dampak dari pajak tangguhan sesuai. Informasi lebih 
rinci diungkapkan dalam catatan 21.

The Management reviews the deferred tax assets at each 
reporting date and reduces the carrying amount to the 
extent that it is no longer probable that sufficient taxable 
income will be available to allow for part or all of the
deferred tax assets to be utilized. The Management also 
reviews the expected timing and tax rates on the reversal 
of temporary differences and adjusts the impact of deferred 
tax accordingly. More detailed information is disclosed in 
note 21.

Mengevaluasi Provisi dan Kontinjensi Evaluating Provisions and Contingencies

Perusahaan terlibat dalam proses hukum dan berbagai 
pajak. Manajemen membuat penilaian untuk 
membedakan antara ketentuan dan kontinjensi terutama
melalui konsultasi dengan penasihat hukum penanganan 
proses tersebut. Perusahaan menetapkan sebuah 
ketentuan yang tepat untuk proses hukum saat ini atau 
kewajiban konstruktif jika ada sesuai dengan kebijakan 
pemberian. Dalam pengakuan dan pengukuran ketentuan, 
manajemen mengambil risiko dan ketidakpastian.

The Company is involved in various legal and tax 
proceedings. The Management makes assessment to 
distinguish between provisions and contingencies 
primarily through consultation with legal counsel handling 
those proceedings. The Company sets up an appropriate 
provision for current legal proceedings or constructive 
obligation. if any in accordance with the provision policy. 
In recognition and measurement of provisions, the 
management took a risk and uncertainties.

Menentukan Pengakuan Pendapatan dan Beban 
Pokok Penjualan

Determining Revenue and Cost of Revenue Recognition

Perusahaan mengakui   pendapatan   dan   beban   pokok 
penjualan  dari  proyek  yang  masih  dalam  progress 
pembangunan   berdasarkan   metode   persentase 
penyelesaian. Tahap penyelesaian diukur berdasarkan  
kebijakan  akuntansi  yang  dijelaskan dalam Catatan 3m.
Asumsi yang penting diperlukan adalah   dalam   
menentukan   tahap   penyelesaian (persentase   
penyelesaian)   dan   jumlah   estimasi pendapatan dan 
jumlah biaya pembangunan. Dalam membuat asumsi, 
Perusahaan mengevaluasinya berdasarkan pengalaman di 
waktu yang lampau dan bantuan  dari  spesialis.
Pendapatan  dari  proyek diungkapkan  dalam  Catatan  
29 dan  beban  dari proyek diungkapkan dalam Catatan 
30.

The   Company recognize   revenues   and   cost   of 
revenues  from  the  construction  and  project  in 
development   stage   based   on   percentage   of 
completion   method.   Stage   of   completion   is measured   
based   on   the   accounting   policies described  in  Note 
3m.  Important  assumption  is required   in   determining   
the   stage   completion (percentage  of  completion)  and  
the  amount  of estimated  income  and  total  development  
cost.  In making  assumptions,  the  Company evaluate  
them based on past experience and with the assistance of   
specialist.   Revenue   from   the   project   are disclosed  in  
Note  29 and  expenses  from  the project are disclosed in 
Note 30.

Menentukan Pengendalian Bersama Determining of a Joint Arrangement

Kelompok Usaha menggunakan pertimbangan ketika 
menilai apakah pengaturan bersama merupakan operasi 
bersama atau ventura bersama yang relevan. Kelompok 
Usaha menentukan aktivitas untuk pengendalian bersama 
yang terkait dengan pengaturan bersama yang relevan 
dalam keputusan operasi dan modal.

Judgment is required to determine when the Group has 
joint control over an arrangement, which requires an 
assessment of the relevant activities and when the decisions 
in relation to those activities require unanimous consent. 
The Group has determined that the relevant activities for its 
joint arrangements are those relating to the operating and 
capital decisions of the arrangement.
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4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 
YANG PENTING - Lanjutan

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT 
ACCOUNTING - Continued

Menentukan Pengendalian Bersama - Lanjutan Determining of a Joint Arrangement - Continued

Pertimbangan juga diperlukan dalam melakukan 
klasifikasi pengendalian bersama. Pengklasifikasian 
pengendalian bersama membutuhkan Kelompok Usaha 
untuk menentukan hak dan kewajiban timbul dari 
pengendalian bersama ini. Khususnya Kelompok Usaha 
mempertimbangkan:

Judgment is also required to classify a joint arrangement. 
Classifying the arrangement requires the Group to assess 
their rights and obligations arising from the arrangement. 
Specifically, the Group considers:

- Struktur dari pengendalian bersama - apakah 
terbentuk melalui bentuk terpisah

- Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui bentuk 
terpisah :
a. Bentuk hukum dan badan terpisah 
b. Persyaratan pengaturan kontraktual
c. Fakta dan keadaan lain, jika relevan

- The structure of the joint arrangement - whether it is 
structured through a separate vehicle

- When the joint arrangement is structured through a 
separate vehicle:
a. The legal form of the separate vehicle 
b. The terms of the contractual arrangement 
c. Other facts and circumtances (when relevant)

Penilaian ini biasanya membutuhkan pertimbangan yang 
signifikan, dan kesimpulan yang berbeda untuk 
pengendalian bersama dan juga apakah operasi bersama 
atau ventura bersama bisa membuat dampak yang 
material terhadap perlakuan akuntansi untuk setiap 
penilaian.

This assessment often requires significant judgment, and a 
different conclusion on joint control and also whether the 
arrangement is a joint operation or a joint venture, may 
materially impact the accounting treatment for each 
assessment.

Pada tanggal 31 Desember 2017, pengendalian bersama 
Perusahaan adalah dalam bentuk operasi bersama.

As of December 31, 2017 Company joint arrangement is in 
the form of joint operations.

Estimasi Imbalan Kerja Estimated Employee Benefit

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan liabiltas 
imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan 
asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam 
menghitung jumlah - jumlah tersebut. Asumsi tersebut 
termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan 
gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, 
tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. 
Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi 
tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan 
pada hasil aktual atau perubahan signifikan pada hasil 
aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang 
ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara 
material liabilitas atas imbalan kerja dan beban imbalan 
kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapan pada 
Catatan 26.

The determination of the Company obligations and costs 
for pension and liability benefits depends on the selection 
of assumptions used by independent actuaries in 
calculating these amounts. These assumptions include, 
among others, discount rates, annual salary increase rates, 
annual employee resignation rates, disability rates, 
retirement age and mortality rates. While the Company 
believes that these assumptions are reasonable and 
appropriate, significant differences in actual results or 
significant changes in actual results or significant changes 
in assumptions determined by the Group may materially 
affect the liabilities for employee benefits and net employee 
benefit costs. More detailed explanation is disclosed in 
Note 26.
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5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
30 September/
September  30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

Kas 89 88 138 119 Cash
Sub jumlah 89 88 138 119 Sub total
Bank-pihak ketiga Bank - third parties

Rupiah Rupiah
PT Bank Permata Tbk 192 118 556 629 PT Bank Permata Tbk
PT Bank CIMB Niaga.

Tbk 197 192 37 81
PT Bank CIMB Niaga

Tbk
PT Bank China 

Construction Bank 
Indonesia Tbk  44 138 202 14

PT Bank China 
Construction Bank 

Indonesia Tbk
PT Bank Jatim 13 14 14 14 PT Bank Jatim
PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk 9 10 6 12
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk

PT Bank DKI 7 7 9 9 PT Bank DKI
PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk 3 3 4 4
PT Bank Tabungan Negara

(Persero) Tbk
PT Bank Bukopin Tbk 2 2 2 3 PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Mayapada Tbk 2 - - - PT Bank Mayapada Tbk
PT Bank MNC Tbk - - 1 - PT Bank MNC Tbk
PT Bank BCA Tbk - - 6 7 PT Bank BCA Tbk
PT Bank Pembangunan 

Daerah Sumsel dan 
Babel - - - 58

PT Bank Pembangunan Daerah
Sumsel dan Babel

PT Bank Mega Tbk - - - 32 PT Bank Mega Tbk
Dollar AS US Dollar

PT Bank Bukopin Tbk 2.242 2.034 2.015 2.068 PT Bank Bukopin Tbk
Mizuho Bank Ltd 227 207 94 29 Mizuho Bank  Ltd
PT Bank CIMB Niaga 

Tbk 64 58 88 152
PT Bank CIMB Niaga

Tbk
PT Bank Permata Tbk 47 43 88 346 PT Bank Permata Tbk
PT Bank DKI 27 25 26 27 PT Bank DKI
PT Bank Panin Tbk 19 16 13 - PT Bank Panin Tbk
PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk 1 9 55 59
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk

PT Bank China 
Construction Bank 
Indonesia Tbk - - 70 66

PT Bank China 
Construction Bank 

Indonesia Tbk
PT Bank Mega Tbk - - - 11 PT Bank Mega Tbk

Euro Euro
PT Bank CIMB Niaga. 

Tbk 36 34 31 34
PT Bank CIMB Niaga. 

Tbk
PT Bank DKI 33 31 27 29 PT Bank DKI
PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk 9 16 20 25
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk

Dollar Singapura Singapore Dollar
Mizuho Bank Ltd 14 14 - - Mizuho Bank Ltd

Sub jumlah 3.188 2.970 3.364 3.709 Sub total
Deposito Time Deposit

Rupiah Rupiah
PT Bank CIMB Niaga 

Tbk - 1.888 2.068 2.068 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dollar AS Dollar AS

PT Bank CIMB Niaga 
Tbk - 2.266 2.247 2.307 PT Bank CIMB Niaga Tbk

Sub jumlah - 4.154 4.315 4.375 Sub total
Jumlah 3.277 7.212 7.817 8.203 Total
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5. KAS DAN SETARA KAS – Lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENT - Continued

Kisaran tingkat bunga tahunan deposito berjangka adalah 
sebagai berikut :

The variables of annual interst rates of time deposits are as 
follows :

31 Desember /December, 31
2017 2016 2015

Rupiah 4,25% - 8,25% 4,25% - 8,25% 4,25% - 8,25% Rupiah
Dolar Amerika Serikat 0,25% - 0,75% 0,25% - 0,75% 0,25% - 0,75% United States dollar

Pada tanggal 31 Desember 2017 deposito berjangka 
sebesar Rp 180 digunakan sebagai jaminan atas utang 
bank atau dibatasi penggunaannya dan disajikan sebagai 
aset lain-lain.

As of December 31, 2017 time deposit amounting Rp.180 
was used as collateral for bank loans or restricted and 
presented as other assets.

\

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA 6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

Perusahaan Company

Berdasarkan risalah rapat yang dilaksanakan oleh 
PT PLN (Persero) dengan PT Meta Epsi Tanggal 
8 Maret 2017 dengan agenda “Pembahasan Pasca 
Terminasi Kontrak PLTU Gorontalo (2x25 MW) yaitu 
dengan hasil bahwa PT PLN (Persero) dan PT Meta Epsi 
sepakat atas nilai perhitungan sesuai dengan hasil evaluasi 
untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan 
dan Pembangunan. 

Based on the minutes of the meeting held by 
PT PLN (Persero) with PT Meta Epsi March 8, 2017 with the 
agenda "Discussion After Contract Termination of 
Gorontalo PLTU (2x25 MW) namely with the result that 
PT PLN (Persero) and PT Meta Epsi agreed on the value of 
the calculation in accordance with the evaluation results to 
be submitted to Badan Pemeriksa Keuangan dan 
Pembangunan.

30
September / 
September  

30 31 Desember/ December 31
2018 2017 2016 2015

a. Jangka Pendek a. Short term

PT PLN (Persero) -
Proyek Paket 8

2.084 - 3.304 - PT PLN (Persero) -
Package 8 Project

Marubeni Corporation 10.906 - - - Marubeni Corporation
PT Buanareksa 

Binaperkasa 11.907 2.000 - - PT Buanareksa Binaperkasa
PT Pertamina (Persero) 4.974 - - - PT Pertamina (Persero)
PT PLN (Persero) 

Sulmapa - Proyek
Gorontalo - - 56.740 62.199

PT PLN Sulmapa (Persero )-
Gorontalo Project

Adiyono - - 3.900 - Adiyono
PT Tanmiyah Al Azhar - - - 2.149 PT Tanmiyah Al Azhar
PT PLN (Persero) -

Proyek B5
- -

5.900 468 PT PLN (Persero)-B 5 Project
PT Sinar Alam Permai - - 5.643 334 PT Sinar Alam Permai
Lain-lain (dibawah 

Rp 200) - - 229 336 Others (below Rp 200)

Sub jumlah 29.871 2.000 75.716 65.486 Sub total
Jumlah 29.871 2.000 75.716 65.486 Total

b. Jangka Panjang b. Long term

PT PLN (Persero) 
Sulmapa  - Proyek 
Gorontalo 51.246 51.246 - -

PT PLN (Persero) Sulmapa -
Gorontalo Project

PT PLN (Persero) -
Proyek Paket 8 4.973 2.097 - -

PT PLN (Persero) -
Package 8 Project

PT Pertamina - Proyek 
Cilacap 599 - - - PT Pertamina - Proyek Cilacap

Sub jumlah 56.818 53.343 - - Sub total
Jumlah 86.689 55.343 75.716 65.486 Total
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6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA - Lanjutan 6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES -
Continued

Perusahaan Anak Subsidiary

Berdasarkan Surat No. 23/SK/WKG/VI/2017 tanggal 
22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh “WKG Research 
and Legal Consultant“ tentang somasi kepada Adiyono 
atas piutang pembebasan lahan berdasarkan kesepakatan 
penyelesaian pembebasan lahan tanggal 5 Juni 2015.

Based on Letter No. 23/SK/WKG/VI/2017 dated 
June 22, 2017, issued by "WKG Research and Legal 
Consultant" on a summons to Adiyono on land acquisition 
receivables pursuant to a land clearing settlement 
agreement on June 5, 2015.

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut: The aging analysis of trade receivables is presented 
below:

30
September/

September 30 31 Desember/ December 31
2018 2017 2016 2015

Jatuh tempo: Overdue:
0 sampai 30 hari 16.882 - 5.643 405 0 to 30 days
31 sampai 60 hari - - - - 31 to 60 days
61 sampai 90 hari 12.989 - - - 61 to 90 days
Lebih dari 90 hari 56.818 55.343 70.073 65.081 More than 90 days

Jumlah 86.689 55.343 75.716 65.486 Total
Berdasarkan penelahaan piutang secara berkala, 
manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha 
dapat ditagih, sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian 
penurunan nilai.

Based on management review of receivable periodically, 
management believes that trade receivables are fully 
collectible, no allowance for impairment losses was 
provided.

7. PIUTANG LAIN-LAIN 7. OTHER RECEIVABLES
30

September / 
September  

30 31 Desember/ December 31
2018 2017 2016 2015

a. Jangka  Pendek a. Short term
Pihak ketiga Third parties
PT Golden Harvest Cocoa 

Indonesia 30 26 - -
PT Golden Harvest Cocoa

Indonesia
PT Ketrosden Triasmitra - - - - PT Ketrosden Triasmitra
PT Hollit International 87 283 385 396 PT Hollit International
PT Pan Sriwijaya - - 40 40 PT Pan Sriwijaya 
PT Sentra Distribusi 

Kargo - - - 14 PT Sentra Distribusi Kargo
Piutang lainnya - 16.068 2 Other receivable
Sub jumlah 117 309 16.493 452 Sub total
Pihak berelasi Related parties
Piutang Karyawan - - 8 2 Receivable employee
PT Anugerah Perkasa 

Semesta - - 6.000 6.000 PT Anugerah Perkasa Semesta
PT Central Energi 

Pratama - 9.750 - PT Central Energi Pratama
Sub jumlah - - 15.758 6.002 Sub total
Jumlah 117 309 32.251 6.454 Total

b. Jangka  Panjang b. Long term
Pihak berelasi Related parties
Isakuake Ltd 9.294 9.294 - - Isakuake Ltd
PT Andira Agro Tbk 268 5.578 - - PT Andira Agro Tbk
PT Mesa Inti Kebun 3 3 - - PT Mesa Inti Kebun
Jumlah 9.565 14.875 - - Total
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7. PIUTANG LAIN-LAIN 7. OTHER  RECEIVABLES
Perusahaan Company
PT Andira Agro Tbk PT Andira Agro Tbk
Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 011 / DIR-KA / AFILIASI / XII / 2017 tanggal 
29 Desember 2017, Perusahaan memberikan fasilitas 
Pinjaman dengan pagu maksimum sebesar Rp 20.000 dan 
jangka waktu sampai dengan 29 Desember 2020 dan 
bunga 6% per tahun.

Based on the Affiliate Loan Agreement 
No. 011 / DIR-KA / AFILIASI / XII / 2017 on 
December 29, 2017, the Company provides a Loan facility 
with a maximum limit of Rp. 20,000 for a period of until 
December 29, 2020 and 6% interest per year.

PT Central Energi Pratama PT Central Energi Pratama
Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 010 / DIR-KA / AFILIASI / XII / 2017 tanggal 
28 Desember 2017, Perusahaan memberikan fasilitas 
Pinjaman dengan pagu maksimum sebesar Rp 1.000 dan 
jangka waktu sampai dengan 28 Desember 2020 dan 
bunga 6% per tahun.

Based on the Affiliate Loan Agreement 
No. 010 / DIR-KA / AFILIASI / XII / 2017 on 
December 28, 2017, the Company provides a loan facility 
with a maximum limit of Rp 1,000 for a period of until 
December 28, 2020 and 6% interest per year.

Isakuake Ltd Isakuake Ltd
Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 013 / DIR-KA / AFILIASI / XII / 2017 tanggal 
26 Desember 2017, Perusahaan memberikan fasilitas 
Pinjaman dengan pagu maksimum Rp 20.000 dengan 
jangka waktu sampai dengan 26 Desember 2020 dan 
bunga 6% per tahun.

Based on the Affiliate Loan Agreement 
No. 013 / DIR-KA / AFILIASI / XII / 2017 on 
December 26, 2017, the Company provides a Loan facility 
with a maximum limit of Rp 20,000 for a period of until 
December 26, 2020 and 6% interest per year.

PT Mesa Inti Kebun PT Mesa Inti Kebun
Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 016 / DIR-FI / AFILIASI / XII / 2017 tanggal
28 Desember 2017, Perusahaan memberikan fasilitas 
Pinjaman dengan pagu maksimum sebesar Rp 1.000
sampai dengan  28 Desember 2020 dan bunga 6% per 
tahun.

Based on the Affiliate Loan Agreement 
No. 016 / DIR-FIAFILIASI / XII / 2017 on 
28 December 2017, the Company provides a loan facility 
with a maximum limit of Rp 1,000 until December 28, 2020
and 6% interest per year.

Manajemen berpendapat bahwa piutang dapat ditagih 
seluruhnya sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian 
penurunan nilai.

Management believes that other receivables are fully 
collectible, thus, no allowance for impairment losses was 
provided.

Piutang lain-lain pihak ketiga timbul atas transaksi 
pinjam-meminjam kepada pihak ketiga.

Other receivables third parties represent transactions of 
arise from lending and borrowing transactions to third 
parties.

Piutang lain-lain pihak berelasi merupakan transaksi  
pinjam meminjam yang dikenakan bunga jangka waktu 
pengembalian yang pasti dan tanpa jaminan.

Other receivables related parties represent landing and 
borrowing transactions with interest bearing, indefinite 
terms of payment and oncollateralized.

8. PERSEDIAAN 8. INVENTORIES

30 September/ 
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015
Material pabrik - - 1.729 1.723 Plant material
Minyak mentah kelapa sawit - - 9.041 9.661 Crude palm oil (CPO)
Biji palem - - 1.724 508 Palm kernel
Pupuk dan bahan kimia - - 2.402 4.124 Fertilizer and chemicals
Tandan buah segar - - 174 106 Fresh fruit bunches
Perlengkapan dan suku 
cadang - - 258 274 Secondary equipments
Bahan bakar dan pelumas - - 60 96 Fuel and lubricant
Jumlah - - 15.388 16.492 Total

Perusahaan Anak Subsidiary
Perusahaan Anak meyakini bahwa persediaan dapat 
direalisasi sesuai dengan jumlah di atas dan karenanya 
tidak perlu ada penyisihan penurunan nilai persediaan.

The Subsidiary believes that inventories are relizable at the 
above amounts and therefore no allowance for decline in 
value of inventories necessary.

234



PT META EPSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Pada dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 
30 September 2018, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

PT META EPSI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

As of and for the nine months period ended 
September 30, 2018 and for the years ended 

December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 

8. PERSEDIAAN - Lanjutan 8. INVENTORIES - Continued

Perusahaan Anak - Lanjutan Subsidiary - Continued

Perusahaan Anak mengasuransikan persediaan dari 
kemungkinan resiko yang dapat timbul dan merugikan 
Perusahaan dengan jumlah pertanggungan sebesar
Rp 12.000 untuk tanggal 31 Desember  2016 dan 2015.

The Subsisdiary has insured its inventories against any 
potential risks with total coverage of Rp 12,000 as of 
December 31, 2016 and 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, persediaan 
Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman 
jangka panjang yang diperoleh dari 
PT Bank Permata Tbk. (Catatan 23)

As of December 31, 2016 and 2015, inventories of the 
Company were pledged as collateral for long-term loans 
obtained from PT Bank Permata Tbk. (Note 23)

Persediaan yang dibebankan ke beban pokok penjualan 
pada 30 September 2018 dan 2017, 31 Desember 2017, 
2016 dan 2015 masing-masing sebesar nihil dan 
128.558, nihil, Rp 43.528 dan Rp 140.695. (Catatan 30)

Inventories charged to cost of goods sold as of
September 30, 2018 and 2017, December 31, 2017, 2016 
and 2015 amounted to nil and 128.558, nil,, Rp 43,528 and 
Rp 140,695, respectively.(Note 30)

9. PRODUK AGRIKULTUR 9. AGRICULTURAL PRODUCTS

Perusahaan Anak Subsidiary 

Produk agrikultur terkait dengan hasil pertanian yang
tumbuh pada tanaman produktif, yakni Tandan Buah 
Segar (TBS), berikut rekonsiliasi nilai tercatatnya:

Agricultural products related to agricultural produce
growing on bearer plants, which is referred to as FFB, with 
the following movements in carrying value:

30 September/ 
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

Nilai wajar Fair value
Saldo awal - - 1.203 - Beginning balance
Transfer ke persediaan - - - - Transfer to inventories
Panen - - (1.203) - Harvests
Keuntungan dari 

perubahan nilai wajar 
produk agrikultur - - 14.726 1.203

Gain arising from change in 
fair value of agricultural 

products

Saldo akhir - - 14.726 1.203 Ending balance

Perhitungan keuntungan dari perubahan nilai wajar 
produk agrikultur dihitung berdasarkan nilai wajar 
dikurangi biaya-biaya untuk menjual pada titik panen.

Gain arising from change in fair value of agricultural 
products is calculated on the basis of fair value minus 
expenses to sell at the point of harvest.

Transfer ke persediaan merupakan pengakuan 
perhitungan atas nilai wajar bersih produk agrikultur 
berdasarkan asumsi pada bulan ke empat setelah pisah 
batas. 

Transfer to inventory is a recognition of the net fair value 
of agricultural products based on assumptions in the fourth 
month after the breaking point.

Panen merupakan pelepasan produk agrikultur yang 
dihitung secara asumsi 4 bulan kedepan.

Harvesting is the release of agricultural products  that are 
calculated assuming 4 months ahead.

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai
pengukuran nilai wajar menggunakan masukan yang 
tidak dapat diamati secara signifikan:

The following table shows the information about fair value 
measurements using significant unobservable input:

Nilai wajar 
/ fair value at 

31 Desember 2016/
December 31, 2016

Pendekatan 
penilaian/
Valuation 
techniques

Masukan yang 
tidak teramati/ 
Unobservable 

inputs

Harga rata-
rata TBS/ 

Average FFB 
price

Jumlah dalam 
tonase/ 

Nucleas volume 
in tonnes

TBS sebagai produk 
agrikultur /
FFB as agricultural 
products

14.726 Pendekatan 
pendapatan / 

Income 
approach

Perkiraan jumlah 
yang panen / 

Projected harvest 
quantities

Rp 0,000646
/ kg

22.786,27
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9. PRODUK AGRIKULTUR - Lanjutan 9. AGRICULTURAL PRODUCTS - Continued

Nilai wajar/ fair 
value at 

31 Desember 2015/
December 31, 2015

Pendekatan 
penilaian/
Valuation 
techniques

Masukan yang 
tidak teramati/ 
Unobservable 

inputs

Harga rata-
rata TBS/ 

Average FFB 
price

Jumlah dalam 
tonase/ 

Nucleas volume 
in tonnes

TBS sebagai produk 
agrikultur /
FFB as agricultural 
products

1.203 Pendekatan 
pendapatan / 

Income 
approach

Perkiraan jumlah 
yang panen / 

Projected harvest 
quantities

Rp 0,000088
/ kg

12.661,22

Nilai wajar TBS pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
masing-masing sebesar Rp 14.726 dan Rp 1.203. Penilaian 
ini dilakukan berdasarkan pendekatan pendapatan dan 
menggunakan asumsi estimasi volume produk. Penilaian 
pada tanggal 28 Juni 2018 ditetapkan oleh KJPP Karmanto 
dan Rekan, penilai independen.

The fair value of FFB as of December 31, 2016 and 2015
amounted to Rp 14,726 and Rp 1,203. respectively. The 
valuation was done based on income approach and using 
product volume estimation assumptions. As of June 28,
2018, the valuation arrived at on the basis of valuation 
carried out at that date by KJPP Karmanto dan Rekan, 
independent valuers.

Keuntungan dari perubahan nilai wajar produk agrikultur
dibebankan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 
Komprehensif Lain masing-masing sebesar Rp 14.726 dan 
Rp 1.203 untuk yang berakhir 31 Desember 2016 dan 
2015.

Gain arising from changes in fair value of agricultural 
products charged to Statements of Profit or Loss and Other 
Comprehensive Income for the December 31, 2016 and 
2015 amounted to Rp 14,726 and Rp 1,203, respectively.

10. PROYEK DALAM PELAKSANAAN 10. PROJECT IN PROGRESS

Berikut persentase nilai tercatat terhadap nilai kontrak per 
30 September 2018 adalah sebagai berikut :

The precentage carrying value to cantract value as of 
September 30, 2018 as follow :

Proyek/
Project

Nilai 
Tercatat/ 
Carrying 

Value

Nilai 
Kontrak/ 
Contract 

Value
Persentase/
Precentage

Estimasi Penyelesaian/ 
Estimated of Completion

PT PLN (Persero) 
Sulmapa -
Proyek 
Gorontalo 42.397 740.749 5,70%

31 Desember 2019 / 
December 31, 2019

PT PLN (Persero) -
Proyek Paket 8 46.051 371.547 12,40%

8 Desember 2018 / 
December 31, 2018

Pada tanggal 30 Oktober 2007, Perusahaan dan 
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) telah 
menandatangani Contract Agreement Nomor 244 
PJ/041/DIR/2007 (“Kontrak No. 244/2007”) dalam rangka 
pekerjaan pembangunan PLTU Gorontalo (2x25MW) di 
Desa Ilingata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo 
Utara, Provinsi Gorontalo (“Proyek PLTU Gorontalo”). 
Sehubungan dengan Proyek PLTU Gorontalo tersebut, 
Perusahaan telah memberikan beberapa jaminan 
pelaksanaan (performance bond) dari PT Bank CIMB 
Niaga Tbk (“Bank CIMB Niaga”) kepada PLN 
sebagaimana dipersyaratkan di dalam Kontrak 
No. 244/2007.

On October 30, 2007, the Company and 
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") has 
signed a Contract Agreement Number 244 PJ / 041 / DIR / 
2007 ("Contract No. 244/2007") in the framework of the 
construction of the Gorontalo PLTU (2x25MW) in Ilingata 
Village, Anggrek District , North Gorontalo Regency, 
Gorontalo Province ("Gorontalo PLTU Project"). In 
connection with the Gorontalo PLTU Project, the Company 
has provided several performance bonds from PT Bank 
CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga Bank") to PLN as required 
in Contract No. 244/2007.

30 September/ 
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015
PT PLN (Persero) - Proyek 

Paket 8 46.051 41.567 9.930 17.531
PT PLN (Persero) -
Paket 8 Project

PT PLN (Persero) Sulmapa -
Proyek Gorontalo 42.397 42.397 61.514 97.113

PT PLN (Persero) Sulmapa -
Gorontalo Project

Jumlah 88.448 83.964 71.444 114.644 Total

236



PT META EPSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Pada dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 
30 September 2018, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

PT META EPSI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

As of and for the nine months period ended 
September 30, 2018 and for the years ended 

December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 

10. PROYEK DALAM PELAKSANAAN - Lanjutan 10. PROJECT IN PROGRESS - Continued

Dalam perkembangannya, pada tanggal 
15 September 2011 Perusahaan tiba-tiba menerima Surat 
dari PLN Ref. Nomor: 07388/546/KDIVBDH/2011 
tertanggal 13 September 2011 (“Surat No. 07388/2011”) 
yang menyatakan bahwa PLN telah mengajukan klaim 
pembayaran kepada Bank CIMB Niaga atas jaminan 
pelaksanaan yang diberikan oleh Perusahaan. Selanjutnya 
pada tanggal 21 September 2011, Perusahaan kembali 
menerima surat dari PLN melalui Surat 
Nomor: 02984/121DIRUT/2011 tertanggal 
20 September 2011 yang menyatakan bahwa PLN telah 
mempertimbangkan bahwa Perusahaan default dan 
selanjutnya PLN memutuskan untuk mengakhiri Kontrak 
No. 244/2007.

In its development, on September 15, 2011 the Company 
suddenly received a Letter from PLN Ref. Number: 
07388/546 / KDIVBDH / 2011 dated September 13, 2011 
("Letter No. 07388/2011") which states that PLN has 
submitted a claim of payment to Bank CIMB Niaga for the 
guarantee of implementation provided by the Company. 
Furthermore, on September 21, 2011, the Company again 
received a letter from PLN through Letter Number: 02984 / 
121DIRUT / 2011 dated September 20, 2011 stating that 
the PLN had considered that the Company was default and 
subsequently PLN decided to terminate Contract 
No. 244/2007.

Dengan adanya hal-hal tersebut di atas, pada tanggal 
27 Maret 2012 Perusahaan mengajukan gugatan kepada 
Bank CIMB Niaga dan PLN yang terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register Perkara 
Nomor: 187/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Selanjutnya pada 
tanggal 14 Maret 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan 
Perusahaan dengan menyatakan bahwa PLN telah 
melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan 
Bank CIMB Niaga untuk tidak mencairkan jaminan 
pelaksanaan Perusahaan.

With the aforementioned matters, on March 27, 2012 
the Company filed a lawsuit with CIMB Niaga Bank and
PLN registered at the Registrar's Office of the South 
Jakarta District in the Case Register 
Number: 187 / Pdt.G / 2012 / PN.JKT.Sel. Subsequently on 
March 14, 2013, the South Jakarta District Court decided 
to grant part of the Company's lawsuit by stating that PLN 
had committed an illegal act and ordered Bank CIMB 
Niaga not to disburse collateral for the implementation of 
the Company.

Terkait Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
tersebut, PLN mengajukan banding kepada Pengadilan 
Tinggi DKI Jakarta dan selanjutnya diputus oleh 
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 17 Juli 2014 
yang menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan dan menyatakan eksepsi PLN tidak dapat 
diterima.

Regarding the Decision of the South Jakarta District Court, 
PLN filed an appeal to the DKI Jakarta High Court and 
was subsequently decided by the DKI Jakarta High Court 
on July 17, 2014 to declare the Decision of the South 
Jakarta District Court and state that the exception of PLN 
was unacceptable.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, 
Perusahaan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung 
Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 
26 Januari 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia 
memutuskan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara antara 
Perusahaan melawan Bank CIMB Niaga dan PLN.

On the Decision of the DKI Jakarta High Court, the 
Company submitted an appeal to the Supreme Court of the 
Republic of Indonesia. Furthermore, on January 26, 2016,
the Supreme Court of the Republic of Indonesia ruled that 
the South Jakarta District Court was not authorized to try 
cases between the Company against Bank CIMB Niaga and 
PLN.

Dengan adanya Putusan dari Mahkamah Agung Republik 
Indonesia tersebut di atas, Perusahaan dan PLN selanjutnya 
sepakat untuk duduk bersama untuk memperoleh 
penyelesaian yang terbaik terkait Proyek PLTU Gorontalo. 
Kesepakatan antara Perusahaan dan PLN akhirnya tercapai 
melalui Risalah Rapat tertanggal 8 Maret 2017 yang telah 
ditandatangani oleh Perusahaan dan PLN yang diantaranya 
berisikan hal-hal sebagai berikut:

With the Decision of the Supreme Court of the Republic of 
Indonesia mentioned above, the Company and PLN 
subsequently agreed to sit together to obtain the best 
settlement regarding the Gorontalo PLTU Project. The 
agreement between the Company and the National Electric 
Company was finally achieved through the Minutes of 
Meeting dated March 8, 2017 which had been signed by the 
Company and the National Electric Company which 
included the following:

a. Sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia, maka proses penyelesaian dikembalikan 
sesuai Kontrak No. 244/2007 sehingga jaminan uang 
muka dan jaminan pelaksanaan adalah hak PLN.

a. In accordance with the Decision of the Supreme Court 
of the Republic of Indonesia, the settlement process is 
returned in accordance with Contract No. 244/2007 so 
that the guarantee of down payment and guarantee of 
implementation is the right of PLN.

b. PLN dan Perusahaan sepakat atas nilai perhitungan 
sesuai dengan hasil evaluasi untuk disampaikan 
kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan 
Pembangunan (“BPKP”). Verifikasi perhitungan 
nilai pekerjaan tambah yang dilaksanakan BPKP 
akan digunakan sebagai harga final pekerjaan 
tambah.

b. PLN and the Company agree on the value of the 
calculation in accordance with the results of the 
evaluation to be submitted to the Supreme Audit and 
Development Agency ("BPKP"). Verification of the 
calculation of the added work value carried out by the 
BPKP will be used as the final price of added work.
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10. PROYEK DALAM PELAKSANAAN - Lanjutan 10. PROJECT IN PROGRESS - Continued

c. Akan dibuat kesepakatan terhadap nilai penyelesaian 
pasca terminasi Kontrak No. 244/2007 setelah 
adanya hasil verifikasi dari BPKP.

c. An agreement will be made on the value of settling the 
after termination of Contract No. 244/2007 after the 
verification results from the BPKP.

11. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA 11. ADVANCE AND PREPAID EXPENSES

Perusahaan Company 

Karyawan Employee 

Fichardi Bermawi Fichardi Bermawi

Berdasarkan tanda bukti lapor   
No. TBL/2087/IV/2016/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 
29 April 2016 yang dilaporkan oleh advokat 
Moh. Umar H, S.H. Melaporkan di kantor SPKT Polda 
Metro Jaya dengan perkara “Penipuan dan atau 
Penggelapan dalam Jabatan dan atau Pemalsuan”. Dengan 
korban adalah PT Meta Epsi dan terdakwa adalah Fichardi 
Bermawi dengan kerugian sejumlah Rp 700.

Based on proof of report No. TBL / 2087 / IV / 2016 / PMJ 
/ Dit Reskrimum, on 29 April 2016 reported by advocate 
Moh. Umar H, S.H. Reporting at the Jakarta Metropolitan 
Police SPKT office with the case of "Fraud and / or 
Misappropriation of Position and / or Counterfeiting". The 
victim was PT Meta Epsi and the defendant was a Bermawi 
Fichardi with a loss of Rp 700.

Eni Hendriaty Eni Hendriaty
Berdasarkan surat kesepakatan penghapusan uang muka 
karyawan atas nama Eni Hendriaty dengan 
No. 017/DIR-FI/EH/XII/2017. Menyatakan bahwa 
direktur PT Meta Epsi membuat kesepakatan untuk 
melakukan penghapusan atas uang muka atas nama Eni 
Hendriaty atas Perjalanan Dinas Barikin Tanjung sebesar 
Rp 21 sebagai kompensasi Sertifikat Tenaga Ahli Madya 
atas naman Eni Hendriaty untuk tahun 2015, 2016 dan 
2017.

Based on the letter of agreement on the elimination of 
employee advances on behalf of Eni Hendriaty with 
No. 017 / DIR-FI / EH / XII / 2017. Stated that the director 
of PT Meta Epsi made an agreement to abolish the 
advances on behalf of Eni Hendriaty for the Barikin 
Tanjung Official Travel amounting to Rp 21 as 
compensation for the Associate Expert Certificate for Eni 
Hendriaty's name for 2015, 2016 and 2017.

Triawan Saleh dan Dharma Abdi Siregar Triawan Saleh dan Dharma Abdi Siregar
Berdasarkan surat kesepakatan penghapusan uang muka 
karyawan atas nama Triawan Saleh dan Dharma Abdi 
Siregar pada tanggal 31 Desember 2017 
No. 023/DIR-KA/AUDIT-ME/XII/2017. Menyatakan 
bahwa dilakukan pembebanan atas uang muka karyawan 
ke dalam biaya personil lain - lain untuk tahun yang 
berakhir 31 Desember 2017.

Based on the letter of agreement for the elimination of 
employee advances in the name of Triawan Saleh and 
Dharma Abdi Siregar on December 31, 2017 
No. 023/DIR-KA/AUDIT-ME/XII/2017. Stating that there 
is a charge for employee advances into other personnel 
costs for the year ended December 31, 2017.

Paket 8 Package 8
Berdasarkan Surat Perintah Kerja pada tanggal 
1 Juni 2017 No. 001/DIR-KA/SPK/VI/2017. Amandemen 
ini berisi perjanjian kerjasama antara Perusahaan dengan 
PT Buanareksa Binaperkasa yang mengacu pada 
penawaran PT Buanareksa Binaperkasa 
No. SP-02/BB-ME/V/2017 pada tanggal 10 Mei 2017 
dengan nilai kontrak Rp 26.394 dan USD 2.500.463 dan 
akan berakhir pada tanggal 4 Juni 2018.

Based on the Work Order on June 1, 2017 
No. 001/DIR-KA/SPK/VI/2017. This amendment contains a 
cooperation agreement between the Company and PT 
Buanareksa Binaperkasa which refers to PT Buanareksa 
Binaperkasa's offer No. SP-02 / BB-ME / V / 2017 on 
May 10, 2017 with a contract value of IDR 26,394 and 
USD 2,500,463 and will expire on June 4, 2018.

30 September/ 
September  30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

Karyawan 2.604 2.502 3.631 6.410 Employee
Pemasok 1.004 100 133 35.000 Vendor
Subkontraktor - - 5.471 9.590 Subcontractor
Asuransi - - 135 467 Insurance
Lain - lain - - 766 - Others

Jumlah 3.608 2.602 10.136 51.467 Total

238



PT META EPSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Pada dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 
30 September 2018, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

PT META EPSI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

As of and for the nine months period ended 
September 30, 2018 and for the years ended 

December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 

11. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA -
Lanjutan
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Continued

Perusahaan Anak Subsidiary

Pemasok Vendor
Alex Alex
Berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli 
Tandan Buah Segar No. 39 yang buat oleh Notaris 
Ny. Elmadiantini, S.H., tanggal 17 Oktober 2017. 
Perusahaan Anak dan Alex menjalin kerjasama dalam 
pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan 
oleh kebun kelapa sawit milik Petani dan/atau plasma 
yang berlokasi di Karang Anyar, Kecamatan Muara 
Padang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera 
Selatan.

Based on the Agreement on Sale of Fresh Fruit Bunches 
No. 39 made by Notary Mrs. Elmadiantini, S.H., on 
October 17, 2017. The Subsidiary and Alex cooperate in 
the purchase of Fresh Fruit Bunches (FFB) produced by 
the oil palm plantation owned by farmers and/or plasma 
located in Karang Anyar, Muara Padang Subdistrict, 
Banyuasin Regency, South Sumatera Province.

Perusahaan Anak memberikan uang jaminan sebesar 
Rp 1.000 yang digunakan sebagai modal awal untuk 
menjamin pembelian TBS dan berhak menerima TBS 
minimal sebesar Rp 1.000 perbulan yang akan dikirim ke 
Pabrik Kelapa Sawit milik Perusahaan anak. Perjanjian 
ini memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat 
diperpanjang sesuai ketentuan yang disepakati bersama.

The subsidiary provides a security deposit of Rp 1,000 
which is used as initial capital to guarantee the
purchase of FFB and is entitled to receive FFB of at 
least Rp 1,000 per month to be sent to the Subsidiary 
Palm Factory. This agreement has a term of 1 (one) 
year and may be extended according to mutually agreed 
terms.

Dalam perjanjian ini, Perusahaan anak menerima jaminan 
berupa 1 (satu) bidang tanah hak milik yang terletak di 
Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, 
Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan 
Sertifikat Hak Milik No. 4536/Kelurahan 16 Ulu seluas 
173 M2 yang terdaftar atas nama Alex.

Under this agreement, the Subsidiary receives collateral 
in the form of 1 (one) plot of land owned by property 
located at 16 Ulu Sub-district, Seberang Ulu II Sub-
district, Palembang, South Sumatera Province, based on 
Freehold Title No. 4536/Kelurahan 16 Ulu area of 173
M2 registered on behalf of Alex.

Muksin Muksin
Berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli 
Tandan Buah Segar No. 01 yang buat oleh Notaris 
Ny. Elmadiantini, S.H., tanggal 1 Maret 2017. Perusahaan
anak dan Muksin menjalin kerjasama dalam pembelian 
Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan oleh kebun 
kelapa sawit milik Petani dan/atau plasma yang berlokasi 
di RT 001, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten 
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. 

Based on the agreement of Sale and Purchase of Fresh 
Fruit Bunches No. 01 made by Notary Mrs. 
Elmadiantini, S.H., on March 1, 2017. The Subsidiary 
and Muksin cooperate in the purchase of Fresh Fruit 
Bunches (FFB) produced by the oil palm plantation 
owned by Farmers and/or plasma located in RT 001, 
Muara Padang Subdistrict, Banyuasin Regency, South 
Sumatera Province.

Perusahaan Anak memberikan uang jaminan sebesar 
Rp 500 yang digunakan sebagai modal awal untuk 
menjamin pembelian TBS dan berhak menerima TBS 
minimal sebesar Rp 2.000 per bulan yang akan dikirim ke 
Pabrik Kelapa Sawit milik Perusahaan Anak. Perjanjian 
ini memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat 
diperpanjang sesuai ketentuan yang disepakati bersama.

The Subsidiary provides a security deposit of Rp 500 
which is used as initial capital to guarantee the 
purchase of FFB and is entitled to receive FFB of at 
least Rp 2,000 per month to be sent to an Subsidiary 
Palm Factory. This agreement has a term of 1 (one) 
year and may be extended according to mutually agreed 
terms.

Dalam perjanjian ini, Perusahaan Anak menerima 
jaminan berupa:

Under this agreement, the subsidiary receives collateral 
in the form of:

1. 3 (tiga) bidang tanah hak milik yang terletak di Desa 
Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten 
Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan:

1. 3 (three) plots of land located in Muara Padang 
Village, Muara Padang Subdistrict, Banyuasin 
Regency, South Sumatera Province, based on:

a. Sertifikat Hak Milik No. 382/Desa Muara Padang 
seluas 17.230 M2 yang terdaftar atas nama Muksin.

a. Freehold Title No. 382/Desa Muara Padang of 
17,230 M2 registered on behalf of Muksin.

b. Sertifikat Hak Milik No. 381/Desa Muara Padang 
seluas 18.160 M2 yang terdaftar atas nama Rogaya.

b. Freehold Title No. 381/Desa Muara Padang of 
18,160 M2 registered on behalf of Rogaya.

c. Sertifikat Hak Milik No. 672/Desa Muara Padang 
seluas 16.100 M2 yang terdaftar atas nama 
Ariansyah.

c. Freehold Title No. 672/Desa Muara Padang of 
16,100 M2 registered on behalf of of Ariansyah.
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11. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA -
Lanjutan

11. ADVANCE AND PREPAID EXPENSES - Continued

Perusahaan Anak - Lanjutan Subsidiary – Continued

Pemasok - Lanjutan Vendor - Continued

Muksin - Lanjutan Muksin - Continued

2. 2 (dua) unit kapal pedalaman, berdasarkan: 2. 2 (two) units of inland ship, based on:
a. Sertifikat Keselamatan Kapal Pedalaman, dengan 

nama Jukung “Sabar Jaya - 01” isi kotor 8 GT 
No. 552.31/234/2/Dishub-17 dengan nama pemilik 
Muksin.

a. Certificate of Inland ship Safety, under the name 
Jukung "Sabar Jaya - 01" gross content 8 GT 
No. 552.31/234/2/Dishub-17 with the name of the 
owner Muksin.

b. Sertifikat Keselamatan Kapal Pedalaman, dengan 
nama Jukung “Sabar Jaya - 02” isi kotor 8 GT 
No. 552.31/235/2/Dishub-17 dengan nama pemilik 
Muksin.

b. Certificate of Inland ship Safety, under the name 
Jukung "Sabar Jaya - 02" gross content 8 GT 
No. 552.31/235/2/Dishub-17 with the name of the 
owner Muksin.

3. 2 (dua) unit kendaraan bermotor, yaitu: 3. 2 (two) units of motor vehicle are:
a. Dump Truck Toyota Dyna 130 HT No register 

BG 8628 LO atas nama Siswanto.
a. Dump Truck Toyota Dyna 130 HT register

No BG 8628 LO on behalf of Siswanto.
b. Dump Truck Toyota New Dyna 130 HT 

No register BG 8684 LO atas nama Siswanto.
b. Dump Truck Toyota New Dyna 130 HT register

No BG 8684 LO on behalf of Siswanto.

12. ASET TIDAK LANCAR ATAU KELOMPOK 
LEPASAN DIMILIKI UNTUK DIJUAL DAN  
OPERASI YANG DIHENTIKAN

12. NON-CURRENT ASSETS OR DISPOSAL COMPANY 
HELD FOR SALE AND DISCONTINUED 
OPERATIONS

Hasil usaha dari PT Andira Agro Tbk, PT Mahesa 
Engineers & Constructor, PT Mesa Inti Kebun, 
Isakuake Ltd dan PT Meta Epsi Minatara yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai 
berikut :

The results of operations from PT Andira Agro Tbk, PT 
Mahesa Engineers & Constructor, PT Mesa Inti Kebun, 
Isakuake Ltd and PT Meta Epsi Minatara which ends on 
December 31, 2017 is as follows:

(a) Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang 
diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual:

(a) Non-current assets or disposal group classified as 
held for sale:

31 Desember 2017/
December 31, 2017

Aset Lancar: Current Assets:
PT Meta Epsi Minatara 3.009 PT Meta Epsi Minatara
PT Andira Agro Tbk 122.179 PT Andira Agro Tbk
PT Mahesa Engineers & Contractor 2.859 PT Mahesa Engineers & Contractor
Isakuake Ltd 17.378 Isakuake Ltd
PT Mesa Inti Kebun 5 PT Mesa Inti Kebun

Aset Tidak Lancar: Non-Current Assets:
PT Meta Epsi Minatara 2.637 PT Meta Epsi Minatara
PT Andira Agro Tbk 333.169 PT Andira Agro Tbk
PT Mahesa Engineers & Contractor 1.276 PT Mahesa Engineers & Contractor
Isakuake Ltd - Isakuake Ltd
PT Mesa Inti Kebun - PT Mesa Inti Kebun

Jumlah 482.512 Total 
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12. ASET TIDAK LANCAR ATAU KELOMPOK 
LEPASAN DIMILIKI UNTUK DIJUAL DAN  
OPERASI YANG DIHENTIKAN - Lanjutan

12. NON-CURRENT ASSETS OR DISPOSAL COMPANY 
HELD FOR SALE AND DISCONTINUED 
OPERATIONS - Continued

(b) Liabilitas terkait aset tidak lancar atau kelompok 
lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk 
dijual:

(b) Liabilities associated with non-current assets or disposal
group classified as held for sale:

(c) Ekuitas terkait Ekuitas lepasan yang diklasifikasikan 
sebagai dimiliki untuk dijual:

(c) Equity associated with disposal group classified as held 
for sale:

31 Desember 2017/
December 31, 2017

Liabilitas jangka pendek: Current Liabilities:
PT Andira Agro Tbk 222.526 PT Andira Agro Tbk

Jumlah Liabilitas 222.526 Total Liabilties

Audit/
Audited

31 Desember 2017/
December 31, 2017

Modal Ekuitas atas Entitas Anak yang 
tersedia untuk di jual: 158.190

Equity Capital for Subsidiaries available
for sale:

Saldo laba (rugi)  Ekuitas atas Entitas
Anak tersedia untuk di jual: (20.438)

Equity (loss) balance of Equity for
Subsidiaries available for sale:

Tambahan modal disetor atas Entitas 
Anak tersedia untuk di jual: 15

Additional paid-in capital for
Subsidiaries  is available for sale:

Penghasilan komprehensif lain Ekuitas 
atas Entitas Anak tersedia untuk di 
jual: (1.034)

Other comprehensive income Equity for
Subsidiaries available for sale:

Jumlah Ekuitas 136.733 Total Equity

31 Desember 2017/
December 31, 2017

Arus kas dari aktivitas operasi (39.076) Cash flows - operating
Arus kas dari aktivitas investasi 15.347 Cash flows - investment
Arus kas dari aktivitas pendanaan 21.452 Cash flow - financing

Jumlah Arus Kas (2.277) Total Cash Flows
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12. ASET TIDAK LANCAR ATAU KELOMPOK 
LEPASAN DIMILIKI UNTUK DIJUAL DAN  
OPERASI YANG DIHENTIKAN - Lanjutan

12. NON-CURRENT ASSETS OR DISPOSAL COMPANY 
HELD FOR SALE AND DISCONTINUED 
OPERATIONS - Continued

(d) Analisis dari operasi yang dihentikan dan hasil 
pengakuan dari pada pengukuran kembali aset 
atau kelompok lepasan adalah sebagai berikut:

(d) Analysis of the results of discontinued operations and 
the recognition of the re-measurement of assets or 
disposal group as follows:

Audit/
Audited Nilai wajar 

Laba/rugi 
penjualan 
investasi

31 Desember 
2017/ December 

31, 2017 Fair value price
Profit / loss on 

investment sales

PT Meta Epsi Minatara 3.004 5.940 2.936 PT Meta Epsi Minatara
PT Andira Agro Tbk 104.055 93.001 (11.054) PT Andira Agro Tbk
PT Mahesa  Engineers &

Constractor 12.151 11.475 (676)
PT Mahesa  Engineers &

Constractor
Isakuake Ltd 4.044 1.375 (2.669) Isakuake Ltd 
PT Mesa Inti Kebun - 2.500 2.500 PT Mesa Inti Kebun

Jumlah investasi 123.254 114.291 (8.963) Total investment

30 September/ 
September  30 31 Desember/ December 31

2017 2017 2016 2015

Penjualan - bersih 218.713 293.657 139.448 247.137 Sales - net

Beban pokok penjualan (180.638) (249.660) (93.198) (209.037) Cost of good sold

Laba bruto 38.075 43.997 46.250 38.100 Gross profit

Beban usaha (10.763) (25.177) (12.732) (14.526) Operating expense

Laba (rugi)  usaha 27.312 18.819 33.518 23.574 Operating profit (loss)

Keuntungan dari perubahan 
nilai wajar  produk 
agrikultur 13.383 8.416 14.726 1.203

Gain arising from 
changes in fair value of  

agricultural products
Pendapatan keuangan 10 10 10 19 Financial income
Pendapatan lain - lain 302 (919) 7.194 12.974 Other income
Beban bunga (30.849) (36.931) (42.181) (45.997) Interest expense
Beban keuangan (7) (74) (1.034) - Financial expense
Beban lain - lain (1.667) 7.090 (8.048) 2.325 Other expenses

Rugi tahun berjalan
sebelum pajak 8.484 (3.589) 4.185 (5.902) Loss for the year before tax

Manfaat (beban) pajak (49) 1.080 229 - Tax benefit (expense):

Rugi bersih tahun berjalan 8.435 (2.509) 4.414 (5.902) Net loss for the year
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13. PIUTANG PLASMA 13. PLASMA RECEIVABLES

30 September/ 
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

Koperasi Subur Mulya - - 44.181 44.200 Koperasi Subur Mulya
Koperasi Bina Usaha

Tani - - 11.113 6.864
Koperasi Bina Usaha 

Tani
Koperasi Restu Ilahi - - 30.865 31.703 Koperasi Restu Ilahi
Koperasi Sumber Makmur

Jaya - - 22.521 50.582
Koperasi Sumber Makmur 

Jaya
Koperasi Kumbang Jaya - - 2.728 2.728 Koperasi Kumbang Jaya
Koperasi Sumber Usaha - - 11.478 10.693 Koperasi Sumber Usaha
Koperasi SP. 6 - - 1.133 - Koperasi SP. 6
Koperasi SP. 7 - - 953 - Koperasi SP. 7
Koperasi Jaya Mandiri - - - 7.339 Koperasi Jaya Mandiri
Koperasi Permata - - - 1.697 Koperasi Permata

Jumlah - - 124.972 155.806 Total

Akun ini merupakan transaksi yang timbul dari 
pengeluaran biaya-biaya yang dibayarkan terlebih dahulu 
oleh Perusahaan anak sehubungan dengan pelaksanaan 
pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit 
untuk petani plasma setempat. 

This account represents the transactions incurred from 
disbursements of expenses made by the Subsidiary in 
accordace with the establishment and management of palm 
plantations for the local plasma farmers. 

Rincian umur piutang plasma adalah sebagai berikut: The aging analysis of plasma receivables is presented 
below:

30 September/ 
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

Jatuh tempo: Overdue:
0 sampai 30 hari - - 124.972 155.806 0 to 30 days
31 sampai 60 hari - - - - 31 to 60 days
61 sampai 90 hari - - - - 61 to 90 days
Lebih dari 90 hari - - - - More than 90 days

Jumlah - - 124.972 155.806 Total
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13. PIUTANG PLASMA - Lanjutan 13. PLASMA RECEIVABLES - Continued

Koperasi Subur Mulya Koperasi Subur Mulya

Pada tanggal 30 November 2007, Perusahaan anak 
melakukan kerjasama dengan Koperasi Subur Mulya 
dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek 
perkebunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan 
inti-plasma. Perjanjian kerjasama dengan 
No. 11/SM-AA/11-07 merupakan kerjasama 
pembangunan kebun oleh Perusahaan pada lahan usaha 
II miliki petani peserta di Desa Panca Mulya, UPT6, 
SP5, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, 
Propinsi Sumatera Selatan seluas 764 ha. Perjanjian 
kerjasama ini memiliki jangka waktu yaitu 25 tahun 
sejak ditanda tangani perjanjian ini.

On November 30, 2007, The Subsidiary cooperated with 
Koperasi Subur Mulya for the development and 
management of oil palm plantation projects with a core-
plasma partnership pattern. Cooperation agreement with 
No. 11/SM-AA/11-07 is a joint development of the farm by 
the company on the field of business II have the participant 
farmers in Panca Mulya Village, UPT6, SP5, Banyuasin I 
Sub-district, Banyuasin Regency, South Sumatera Province 
of 764 ha. This cooperation agreement has a term of 
25 years after the agreement was signed.

Saldo piutang plasma Perusahaan anak kepada Koperasi 
Subur Mulya pada tangal 31 Desember 2016 dan 2015 
masing-masing sebesar Rp 44.181 dan Rp 44.200.

The balance of the Subsidiary plasma receivables from 
Koperasi Subur Mulya as of December 31, 2016 and 2015 
are Rp 44,181 and Rp 44,200, respectively.

Koperasi Bina Usaha Tani Koperasi Bina Usaha Tani

Perusahaan Anak melakukan kerjasama dengan Koperasi 
Bina Usaha Tani dalam rangka pembangunan dan 
pengelolaan proyek perkebunan kebun kelapa sawit 
dengan pola kemitraan inti-plasma. Perjanjian kerjasama 
ini merupakan kerjasama pembangunan perkebunan 
KBUT oleh Perusahaan di Desa Teluk Tenggiri dan Desa 
Sebubus, Kecamatan Banyuasin I, serta  Desa Upang 
Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, 
Provinsi Sumatera Selatan, seluas 820 ha. Perjanjian 
kerjasama ini memiliki jangka waktu yaitu 25 tahun 
sejak ditanda tangani perjanjian ini.

The Subsidiary cooperates with Koperasi Bina Usaha Tani 
in the framework of developing and managing palm oil 
plantation projects with a core-plasma partnership pattern. 
This cooperation agreement is a cooperation of plantation 
development of KBUT by the company in Teluk Tenggiri 
Village and Sebubus Village, Banyuasin I District, and 
Upang Village Makarti Jaya Subdistrict, Banyuasin 
Regency, South Sumatera Province, covering 820 ha. This 
cooperation agreement has a term of 25 years after the 
agreement was signed.

Saldo piutang plasma Perusahaan anak kepada Koperasi 
Bina Usaha Tani pada 31 Desember 2016 dan 2015 
masing-masing sebesar Rp 11.113 dan Rp 6.864.

The balance of the Subsidiary plasma receivables from 
Koperasi Bina Usaha Tani as of December 31, 2016 and 
2015 are Rp 11,113 dan Rp 6,864, respectively.

Koperasi Restu Ilahi Koperasi Restu Ilahi

Pada tanggal 30 November 2007, Perusahaan anak
melakukan kerjasama dengan Koperasi Restu Ilahi 
dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek 
perkebunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan 
inti-plasma. Perjanjian kerjasama dengan No. 12/RI-
AA/11-07 merupakan kerjasama pembangunan Kebun 
oleh Perusahaan anak pada lahan usaha II milik petani 
peserta, di Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara 
Padang, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera 
Selatan seluas 620 ha. Perjanjian kerjasama ini memiliki 
jangka waktu yaitu 25 tahun sejak ditanda tangani 
perjanjian ini.

On November 30, 2007, the Subsidiary cooperated with 
Koperasi Restu Ilahi in the framework of development and 
management of oil palm plantation project with core-
plasma partnership pattern. Cooperation agreement with 
No. 12 / RI-AA / 11-07 is a joint development of the Kebun 
by the subsidiary on the farmer's II owned business area, 
in Karang Anyar village, Muara Padang sub-district, 
Banyuasin regency, South Sumatera province 620 ha. 
This cooperation agreement has a term 25 years after the 
agreement was signed.

Saldo piutang Perusahaan anak kepada Koperasi Restu 
Ilahi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing -
masing sebesar Rp 30.865 dan Rp 31.703.

The Subsidiary’s plasma receivables from Koperasi Restu 
Ilahi as of December 31, 2016 and 2015 are Rp 30,865 
and Rp 31,703, respectively.
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13. PIUTANG PLASMA - Lanjutan 13. PLASMA RECEIVABLES - Continued

Koperasi Sumber Makmur Jaya Koperasi Sumber Makmur Jaya

Pada tanggal 30 November 2007, Perusahaan anak 
melakukan kerjasama dengan Koperasi Sumber Makmur 
Jaya dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek 
perkebunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan 
inti-plasma. Perjanjian kerjasama dengan 
No. 10/SMJ-AA/11-07 merupakan kerjasama
pembangunan Kebun oleh Perusahaan pada lahan usaha II 
milik petani peserta, di Desa Tirta Makmur, Kecamatan 
Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan 
seluas 1.058,6 ha. Perjanjian kerjasama ini memiliki jangka 
waktu yaitu 25 tahun sejak ditanda tangani perjanjian ini.

On November 30, 2007, the Subsidiary cooperated with 
Sumber Makmur Jaya Cooperative in the framework of 
developing and managing the oil palm plantation project
with a core-plasma partnership pattern. Cooperation 
agreement with No. 10 / SMJ-AA / 11-07 is a joint 
development of the Garden by the company on the farmer's 
business II, in Tirta Makmur Village, Banyuasin I Sub-
district, Kab. Banyuasin, South Sumatra Province of 
1,058.6 ha. This cooperation agreement has a term of 25 
years after the agreement was been signed.

Saldo piutang plasma Perusahaan anak kepada Koperasi 
Sumber Makmur Jaya pada tanggal 31 Desember 2016 
dan 2015 masing-masing sebesar Rp 22.521 dan 
Rp 50.582.

The Subsidiary plasma receivable balance from Koperasi 
Sumber Makmur Jaya as of December 31, 2016 and 2015 
are Rp 22,521 and Rp 50,582, respectively.

KUD Kumbang Jaya KUD Kumbang Jaya

Pada tanggal 30 November 2007, Perusahaan anak 
melakukan kerjasama dengan Koperasi Unit Desa 
Kumbang Jaya dalam rangka pembangunan dan 
pengelolaan proyek perkebunan kebun kelapa sawit dengan 
pola kemitraan inti-plasma. Perjanjian kerjasama dengan
No. 08/KUJA-AA/11-07 merupakan kerjasama 
pembangunan Kebun oleh Perusahaan pada lahan usaha II 
milik petani peserta, di Desa Sidomakmur, Kecamatan 
Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan 
seluas 744,6 ha. Perjanjian kerjasama ini memiliki jangka 
waktu yaitu 25 tahun sejak ditanda tangani perjanjian ini.

On November 30, 2007, the Subsidiary cooperated with 
Kumbang Jaya Village Unit Cooperative in the framework 
of developing and managing the oil palm plantation 
project with a core-plasma partnership pattern. The 
cooperation agreement with No.08 / KUJA-AA / 11-07 is a 
joint development agreement between the farmers in the 
village of Sidomakmur, Banyuasin District I, Kab. 
Banyuasin, South Sumatera Province of 744.6 ha. This 
cooperation agreement has a term of 25 years after the 
agreement has been signed.

Pada tanggal 3 Februari 2010, piutang ini telah dilunasi 
dengan pencairan kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk.

As of February 3, 2010, this receivable has been fully paid 
with drawdown credit from PT Bank Mandiri
(persero)Tbk.

Saldo piutang plasma Perusahaan anak kepada KUD 
Kumbang Jaya pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 
masing-masing sebesar Rp 2.728 dan Rp 2.728.

The balance of the Subsidiary plasma receivables from 
KUD Kumbang Jaya as of  December 31, 2016 and 2015 
are Rp 2,728  and Rp 2,728, respectively.

Koperasi Sumber Usaha Koperasi Sumber Usaha

Pada tanggal 30 November 2007, Perusahaan anak 
melakukan kerjasama dengan Koperasi Sumber Usaha 
dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek 
perkebunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan 
inti-plasma. Perjanjian kerjasama dengan No.13/SU-
AA/06-08 merupakan kerjasama pembangunan Kebun oleh 
Perusahaan anak pada lahan usaha  milik petani peserta, di 
Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, 
Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan seluas 
1.266 ha. Perjanjian kerjasama ini memiliki jangka waktu 
yaitu 25 tahun sejak ditanda tangani perjanjian ini.

On November 30, 2007, the Subsidiary cooperated with 
Koperasi Sumber Usaha in the framework of development 
and management of oil palm plantation project with a core-
plasma partnership pattern. The cooperation agreement 
with No.13 / SU-AA / 06-08 is a joint development of the 
Site by the subsidiary on the land owned by the 
participating farmers, in Muara Padang Village, Muara 
Padang Subdistrict, Banyuasin Regency, South Sumatera 
Province 1,266 ha. This cooperation agreement has a term 
of 25 years after the agreement was signed.

Saldo piutang plasma Perusahaan anak kepada Koperasi 
Sumber Usaha pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 
masing-masing sebesar Rp 11.478 dan Rp 10.693.

The balance of the Subsidiary plasma receivables from 
Koperasi Sumber Usaha as of December 31, 2016 and 
2015 are Rp 11,478 and Rp 10,693, respectively.
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13. PIUTANG PLASMA - Lanjutan 13. PLASMA RECEIVABLES - Continued

Koperasi SP. 6 Koperasi SP. 6

Pada tanggal 15 Mei 2013, Perusahaan anak melakukan 
kesepakatan pendahuluan pembangunan kebun plasma 
dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan 
antara Perusahaan dengan Junaidi, Kepala Desa Muara 
Baru (SP6), Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten 
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selaku calon petani 
plasma. Setiap permasalahan yang timbul sehubungan 
dengan realisasi pembangunan kebun plasma, akan 
diselesaikan Calon Petani Plasma dan Perusahaan anak 
melalui musyawarah untuk mufakat.

On May 15, 2013, the Subsidiary entered into a preliminary 
internal agreement on the construction of a plasma estate, 
by and between the company and Junaidi, Muara Baru 
Village Head (SP6), Air Kumbang Subdistrict, Banyuasin 
Regency, South Sumatera Province, plasma farmers. Any 
problems that arise in connection with the realization of the 
plasma plantation development, will be completed Plants 
Farmers and the Company Candidates through discussion 
for agreement.

Saldo piutang plasma Perusahaan anak kepada Koperasi 
SP. 6 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing -
masing sebesar Rp 1.133 dan nihil.

The balance of Subsidiary plasma receivables from 
Koperasi SP. 6, December 31, 2016 and 2015 are Rp 1,333 
and nil, respectively.

Koperasi SP. 7 Koperasi SP. 7

Pada tanggal 15 Mei 2013, Perusahaan Anak melakukan 
kesepakatan pendahuluan pembangunan kebun plasma 
dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan 
antara Perusahaan dengan Imam Turmudi, Kepala Desa 
Air Kumbang Bakti (SP7), Kecamatan Air Kumbang, 
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selaku 
calon petani plasma. Setiap permasalahan yang timbul 
sehubungan dengan realisasi pembangunan kebun plasma, 
akan diselesaikan Calon Petani Plasma dan Perusahaan 
Anak melalui musyawarah untuk mufakat.

On May 15, 2013, the Subsidiary entered into a preliminary 
internal agreement on the construction of a plasma estate, 
by and between the Company and Imam Turmudi, Village 
Head of Air Kumbang Bakti (SP7), Air Kumbang 
Subdistrict, Banyuasin Regency, South Sumatera Province, 
as a prospective plasma farmer. Any problems that arise in 
connection with the realization of the plasma plantation 
development, will be completed Plants Farmers and the 
Company Candidates through discussion for agreement.

Saldo piutang plasma Perusahaan Anak kepada Koperasi 
SP. 7 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-
masing sebesar Rp 953 dan nihil.

The balance of subsidiary’s plasma receivables from 
Koperasi SP. 7 as of December 31 , 2016 and 2015 are Rp 
953 and nil, respectively.

KUD Jaya Mandiri KUD Jaya Mandiri

Pada tanggal 5 Agustus 2013, Perusahaan anak melakukan 
kesepakatan pendahuluan pembangunan kebun plasma 
dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan 
antara Perusahaan anak dengan Koperasi Unit Desa Jaya 
Mandiri. Setiap permasalahan yang timbul sehubungan 
dengan realisasi pembangunan kebun plasma, akan 
diselesaikan Calon Petani Plasma dan Perusahaan anak 
melalui musyawarah untuk mufakat.

On August 5, 2013, the Subsidiary entered into a 
preliminary agreement on the construction of a plasma site
under the hands and with enough stamp duty, by and 
between the subsidiary with Jaya Mandiri Village Unit 
Cooperative. Any problems arising from the realization of 
plasma plantation development will be completed Plants 
and Plants Farmers through discussion for agreement.

Saldo piutang plasma Perusahaan Anak kepada Koperasi 
Jaya Mandiri pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 
masing-masing sebesar nihil dan Rp 7.339.

The balance of subsidiary’s plasma receivables from 
Koperasi Jaya Mandiri as of December 31, 2016 and 2015 
are nil and Rp 7,339, respectively.

KUD Permata KUD Permata

Pada tanggal 30 November 2007, Perusahaan Anak 
melakukan kerjasama dengan Koperasi Unit Desa Permata 
dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek 
perkebunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan 
inti-plasma. Perjanjian kerjasama dengan   
No. 09/KPP-AA/11-07 merupakan kerjasama
pembangunan Kebun oleh Perusahaan pada lahan usaha II
milik petani peserta, di Desa  Kumbang Padang Permata, 
Kecamatan Banyuasin I, Kab. Banyuasin Perjanjian 
kerjasama ini memiliki jangka waktu yaitu 25 tahun sejak 
ditanda tangani perjanjian ini.

On November 30, 2007, the Subsidiary cooperated with 
Permata Village Unit Cooperative in the framework of 
developing and managing the oil palm plantation project 
with a core-plasma partnership pattern. The cooperation 
agreement with No. 09/KPP-AA/11-07 is a joint 
development of the Site by the company on the farmer's
business II, in Kumbang Padang Permata Village, 
Banyuasin I Sub-district, Kab. Banyuasin This cooperation 
agreement has a term of 25 years after the agreement has 
been signed.

Pada tanggal 4 Februari 2010, piutang ini telah dilunasi 
dengan pencairan kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk.

As of February 4, 2010, this receivables has been fully paid 
with drawdown credit from PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk.

246



PT META EPSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Pada dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 
30 September 2018, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

PT META EPSI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

As of and for the nine months period ended 
September 30, 2018 and for the years ended 

December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 

13. PIUTANG PLASMA - Lanjutan 13. PLASMA RECEIVABLES - Continued

KUD Permata - Lanjutan KUD Permata - Continued

Saldo piutang plasma Perusahaan anak kepada KUD 
Permata tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-
masing sebesar nihil dan Rp 1.697.

The balance of the Subsidiary plasma receivables from 
KUD Permata as of December 31, 2016 and 2015 are nil 
and Rp 1,697, respectively.

Perusahaan anak tidak mencadangkan kerugian penurunan 
nilai piutang plasma karena manajemen Perusahaan Anak 
berpendapat bahwa seluruh piutang plasma tersebut masih 
dapat tertagih.

The Subsidiary do not provide any allowance for 
impairment losses of due from plasma since the Subsidiary 
management believes that all plasma recivables are 
collectible.

14. TANAMAN PRODUKTIF 14. BEARER PLANTS

Akun ini terdiri dari: This account consists of:

a. Tanaman menghasilkan a. Mature plantations

31 Desember 2016

Saldo Awal/
Beginning 
Balance

Penambahan/ 
Additions

Pengurangan/ 
Deduction

Saldo Akhir
Ending Balance December 31, 2016

Biaya perolehan 80.740 100.763 - 181.503 Acquisition cost
Akumulasi 

penyusutan (15.634) (15.070) - (30.704)
Accumulated

depreciation

Jumlah 65.106 85.693 - 150.799 Total

31 Desember 2015

Saldo Awal/
Beginning 
Balance

Penambahan/ 
Additions

Pengurangan/ 
Deduction

Saldo Akhir
Ending Balance December 31, 2015

Biaya perolehan 78.443 2.297 - 80.740 Acquisition cost
Akumulasi 

penyusutan (10.199) (5.435) - (15.634)
Accumulated

depreciation

Jumlah 68.244 (3.138) - 65.106 Total

Rincian luas tanaman menghasilkan TM pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:

The details of mature plantations as of 
December 31, 2016 and 2015 are as follows:

Ha
30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

TM-1999 - - 53,35 53,35 Mature Plantation - 1999
TM-2002 - - 21,85 21,85 Mature Plantation - 2002
TM-2003 - - 1.156,62 1.156,62 Mature Plantation - 2003
TM-2004 - - 559,29 559,29 Mature Plantation - 2004
TM-2005 - - 10,53 10,53 Mature Plantation - 2005
TM-2008 - - 415,64 415,64 Mature Plantation - 2008
TM-2009 - - 459,00 459,00 Mature Plantation - 2009
TM-2010 - - 1.789,05 - Mature Plantation - 2010
TM-2011 - - 568,35 - Mature Plantation - 2011
TM-2015 - - 6,95 - Mature Plantation - 2015

Jumlah - - 5.040,63 2.676,28 Total

Seluruh penyusutan tanaman menghasilkan 
masing-masing sebesar Rp 15.070 dan  Rp 5.435 untuk 
tahun 31 Desember 2016 dan 2015, dialokasikan ke 
beban pokok pendapatan. (Catatan 30)

All depreciation of mature plantations are 
Rp 15,070 dan Rp 5,435 for year December 31, 2016 
and 2015, respectively, was allocated to cost of 
revenue. (Notes 30)
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14. TANAMAN PRODUKTIF - Lanjutan 14. BEARER PLANTS - Continued

a. Tanaman menghasilkan - Lanjutan a. Mature plantations - Continued

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 tanaman 
perkebunan tersebut telah diasuransikan terhadap risiko 
kerugian kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai 
pertanggungan secara keseluruhan sekitar Rp 186.250.
Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan 
tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian 
atas risiko tersebut.

As of December 31, 2016 and 2015, plantations are 
covered by insurance against losses by fire and other 
risks under blanket policies with total coverage 
amounting to Rp 186,250. Management believes that 
total insurance coverage is adequate to cover possible 
losses that may arise from such risks.

b. Tanaman belum menghasilkan b. Immature plantations

30 September/ 
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

Saldo awal - - 100.759 101.883 Beginning balance 
Penambahan biaya - - 4 (3.421) Additional expenses
Reklasifikasi ke tanaman

menghasilkan - - (100.763) 2.297
Reclassification to

mature plantations 

Saldo akhir - - - 100.759 Ending Balance

Rincian luas tanaman belum menghasilkan sebagai 
berikut:

The details of immature plantations are as follows:

Ha
30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

TBM-2010 - - - 1.789,05 Immature Plantation - 2010
TBM-2011 - - - 568,35 Immature Plantation - 2011
TBM-2015 - - - 6,95 Immature Plantation - 2015

Jumlah - - - 2.364,35 Total
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15. ASET TETAP 15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

30 September 2018
Saldo awal/

Beginning balance
Penambahan/

Addition
Pengurangan/

Deductions
Saldo akhir/

Ending balance September 30, 2018

Harga perolehan Acquisition cost
Pemilikan Langsung: Direct Ownership:
Tanah 9.010 - - 9.010 Land
Bangunan 12.199 - - 12.199 Building
Mesin dan perlengkapan - - - - Machine and supplies
Peralatan kantor 12.003 77 - 12.080 Office equipment
Peralatan proyek 253 - - 253 Project equipment
Alat angkut 834 - (322) 512 Transportation
Aset dalam pelaksanaan - - - - Aset under construction

Jumlah 34.299 77 (322) 34.054 Total

Pemilikan tidak langsung Indirect ownership
Alat angkut - 540 - 540 Transportation

Jumlah - 540 - 540 Total
Jumlah harga 

perolehan 34.299 617 (322) 34.594 Total acquisition cost

Akumulasi penyusutan
Accumulated 

Depreciation
Pemilikan Langsung: Direct Ownership:
Bangunan 9.944 454 - 10.398 Building
Mesin dan perlengkapan - - - - Machine and supplies
Peralatan kantor 11.835 62 - 11.897 Office equipment
Peralatan proyek 251 2 - 253 Project equipment
Alat angkut 817 5 (322) 500 Transportation

Jumlah 22.847 523 (322) 23.048 Total
Pemilikan tidak 

langsung: Indirect Ownership:
Alat angkut - 12 - 12 Transportation
Jumlah - 12 - 12 Total
Jumlah akumulasi 

penyusutan 22.847 535 (322) 23.060
Total accumulated

Depreciation
Nilai Tercatat 11.452 11.534 Carrying Amount

31 Desember 2017

Saldo awal/
Beginning 

balance
Penambahan/

Addition
Pengurangan/

Deductions
Reklasifikasi/

Reclassification

Aset tetap 
yang tersedia 

di jual/
Disposal of 
subsidiary

Saldo akhir/
Ending 
balance December 31, 2017

Harga perolehan Acquisition cost
Pemilikan Langsung: Direct Ownership:
Tanah 10.462 - - - (1.452) 9.010 Land
Bangunan 115.729 - - - (103.530) 12.199 Building
Mesin dan 

perlengkapan 33.454 - - - (33.454) - Machine and supplies
Peralatan kantor 14.527 87 (2.612) 12.002 Office equipment
Peralatan proyek 1.437 - - - (1.184) 253 Project equipment
Alat angkut 19.994 - - - (19.160) 834 Transportation
Aset dalam 

pelaksanaan 86.482 - - - (86.482) -
Asset under 

construction

Jumlah 282.085 87 - - (247.874) 34.298 Total 
Pemilikan tidak 
langsung Indirect ownership
Alat angkut 2.887 - - - (2.887) - Transportation
Jumlah 2.887 - - - (2.887) - Total
Jumlah harga 

perolehan 284.972 87 - - (250.761) 34.298 Total acquisition cost
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15. ASET TETAP - Lanjutan 15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - Continued

31 Desember 2017

Saldo awal/
Beginning 

balance
Penambahan/

Addition
Pengurangan/

Deductions
Reklasifikasi/

Reclassification

Aset tetap 
yang tersedia 

di jual/
Disposal of 
subsidiary

Saldo akhir/
Ending 
balance December 31, 2017

Akumulasi 
penyusutan

Accumulated 
depreciation

Pemilikan Langsung: Direct Ownership:
Bangunan 39.422 610 - - (30.088) 9.944 Building
Mesin dan 

perlengkapan 15.819 - - - (15.819) -
Machine and

supplies
Peralatan kantor 13.925 87 - - (2.177) 11.835 Office equipment
Peralatan proyek 1.428 8 - - (1.185) 251 Project equipment
Alat angkut 15.783 7 - - (14.973) 817 Transportation

Jumlah akumulasi 
penyusutan 86.377 712 - - (64.242) 22.847

Total accumulated 
depreciation

Pemilikan tidak 
langsung Indirect ownership
Alat angkut 82 - - - (82) - Transportation

Jumlah 82 - - - (82) - Total

Jumlah akumulasi 
penyusutan 86.459 712 (64.324) 22.847

Total accumulated 
depreciation

Nilai Tercatat 198.513 11.451 Carrying Amount

31 Desember 2016

Saldo awal/
Beginning 

balance
Penambahan/

Addition
Pengurangan/

Deductions
Reklasifikasi/

Reclassification

Saldo akhir/
Ending 
balance December 31, 2016

Harga perolehan Acquisition cost
Pemilikan Langsung: Direct Ownership:
Tanah 10.462 - - - 10.462 Land
Bangunan 114.792 937 - - 115.729 Building
Mesin dan perlengkapan 31.722 1.732 - - 33.454 Machine and supplies
Peralatan kantor 14.425 488 386 - 14.527 Office equipment
Peralatan proyek 2.931 - 1.494 - 1.437 Project equipment
Alat angkut 15.680 3.273 31 1.072 19.994 Transportation
Aset dalam pelaksanaan 84.575 1.907 - - 86.482 Asset under construction

Jumlah 274.587 8.337 1.911 1.072 282.085 Total

Pemilikan tidak langsung Indirect ownership
Alat angkut 3.959 - - (1.072) 2.887 Transportation

Jumlah 3.959 - - (1.072) 2.887 Total

Jumlah harga perolehan 278.546 - - - 284.972 Total acquisition cost

Akumulasi penyusutan
Accumulated 

depreciation
Pemilikan Langsung: Direct Ownership:
Bangunan 35.151 5.807 (1.536) - 39.422 Building
Mesin dan perlengkapan 9.722 6.097 - - 15.819 Machine and supplies
Peralatan proyek 2.912 9 (1.493) - 1.428 Project equipment
Peralatan kantor 14.250 197 (522) - 13.925 Office equipment
Alat angkut 14.282 1.018 (4) 488 15.783 Transportation

Jumlah 76.317 13.127 (3.555) 488 86.377 Total

Pemilikan tidak langsung Indirect ownership
Alat angkut 570 - - (488) 82 Transportation

Jumlah 570 - - (488) 82 Total

Jumlah akumulasi 
penyusutan 76.887 13.127 (3.555) (488) 86.459

Total accumulated 
depreciation

Nilai Tercatat 201.659 198.513 Carrying Amount
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15. ASET TETAP - Lanjutan 15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - Continued

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut: Depreciation expenses were allocated to the following:

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016* 2015*

Beban usaha (catatan 31) 535 712 1.260 2.662 Operating expense (notes 31)
Beban pokok penjualan 

(catatan 30) - - 11.867 9.648 Cost of good sold (notes 30)

Jumlah 535 712 13.127 12.310 Total

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen Perusahaan, 
tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap, 
sehingga Perusahaan tidak melakukan penyisihan 
penurunan nilai aset tetap.

Based on the Company management’s review, there is no 
potential impairment in property, plant and equiptment 
value. The Company did not provide any allowance for 
impairment of property plant and equipment.

*Beban penyusutan untuk Entitas dan Entitas anak/ Depreciation expenses for Entities and Subsidiaries

31 Desember 2015

Saldo awal/
Beginning 

balance
Penambahan/

Addition
Pengurangan/

Deductions
Reklasifikasi/

Reclassification
Penyesuaian/
Adjustment

Saldo akhir/
Ending 
balance December 31, 2015

Harga perolehan Acquisition cost
Pemilikan 

Langsung: Direct Ownership:
Tanah 10.579 - (117) - - 10.462 Land
Bangunan 98.141 16.885 (235) - - 114.792 Building
Mesin dan 

perlengkapan 16.652 15.070 - - - 31.722 Machine and supplies
Peralatan kantor dan 

kebun 14.233 192 - - - 14.425
Office and 

estate equipment
Peralatan proyek 2.931 - - - 2.931 Project equipment
Alat angkut 18.912 - (3.231) - - 15.680 Transportation
Aset dalam 

pelaksanaan 147.250 - (62.675) - - 84.575 Asset under construction

Jumlah 308.698 32.147 (66.258) - - 274.587 Total

Pemilikan tidak 
langsung Indirect ownership
Alat angkut - 728 - 3.231 - 3.959 Transportation

Jumlah - 728 352 3.231 (30.634) 3.959 Total

Jumlah harga 
perolehan 308.698 834 352 - (30.634) 278.546 Total acquisition cost

Akumulasi 
penyusutan

Accumulated 
depreciation

Pemilikan 
Langsung: Direct Ownership:

Bangunan 27.527 7.858 234 - - 35.151 Building
Mesin dan 

perlengkapan 6.880 2.842 - - - 9.722 Machine and supplies
Peralatan proyek 2.912 - - - - 2.912 Project equipment
Peralatan kantor 14.075 175 - - - 14.250 Office equipment
Alat angkut 13.509 865 1 - (91) 14.282 Transportation

- -

Jumlah 64.903 11.740 235 - (91) 76.317 Total

Pemilikan tidak 
langsung Indirect ownership
Alat angkut - 570 - - - 570 Transportation

Jumlah - 570 - - - 570 Total

Jumlah 
akumulasi 
penyusutan 64.903 12.310 235 - - 76.887

Total accumulated 
depreciation

Nilai Tercatat 243.795 201.659 Carrying Amount
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15. ASET TETAP - Lanjutan 15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - Continued

Perincian nilai appraisal sebagai berikut : Summary of appraisal are as follows:

Pada tanggal 30 September 2018 Perusahaan telah 
melakukan revaluasi aset yang dihitung oleh penilai 
independen profesional KJPP Karmanto dan Rekan 
dengan laporan No. 006/KMT&R-SRT/I/2019
tanggal 7 Januari 2019 dimana nilai tanah, nilai 
bangunan dan prasarana, mesin dan perlengkapan, 
kendaraan, peralatan kantor, dan kendaraan dihitung 
dengan mempergunakan Pendekatan Biaya (Cost 
Approach) dan Pendekatan Pasar (Market Approach).

On September 30, 2018, the Company has revalued the 
assets calculated by the independent professional appraiser 
of KJPP Karmanto and Partners in it’s report
No. 006/KMT&R-SRT/I/2019 dated January 7, 2019 where 

the value of land buildings and infrastructure, machinery 
and equipment, office and estate equipment, and 
transportation equipment are calculated using Cost 
Approach and Market Approach

Metode biaya/
Cost method

Metode revaluasi/
Revaluation method

Tanah 9.011 165.976 Land
Bangunan dan prasarana 1.801 12.543 Buidings and infrastructure
Mesin dan perlengkapan - 634 Machineries and equipment
Kendaraan 540 1.142 Vehicle
Peralatan kantor 183 605 Office equipment

Jumlah 11.535 180.900 Total

Berdasarkan hasil revaluasi jasa penilai, tidak terdapat 
penurunan nilai atas aset-aset tersebut. 

Based on the appraisal revaluation, there is no impairment 
on the assets value.

Manajemen Perusahaan memutuskan untuk tetap 
mempergunakan Metode Biaya sebagai pengukuran nilai 
aset tetap karena tidak ada kerugian penurunan nilai.

The Management of Company are decided to used Cost 
Method as measurement for property, plant and equipment 
since there are no impairment loss.

Pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 
2016 Perusahaan dan Perusahaan Anak telah 
mengasuransikan aset tetap  terhadap risiko kerugian 
kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan 
secara keseluruhan sekitar Rp 23.429, Rp 109,9 ribu dan 
Rp 110,5 ribu. Manajemen berpendapat nilai 
pertanggungan tersebut mencukupi untuk menutupi 
kemungkinan risiko.

As of September 30, 2018, Subsidiaries December 31, 2017 
and 2016, Company and Subsidiary fixed assets against the 
risk of fire and other risks with an overall coverage of 
around Rp 23,429, Rp 109.9 thousand and Rp 110.5 
thousand. The management believe that value of coverage 
sufficient to cover all possible risk.

Pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017, 
2016 dan 2015, nilai perolehan aset tetap Perusahaan dan 
Perusahaan Anak yang telah disusutkan penuh namun 
masih digunakan masing-masing adalah sebesar nihil, 
Rp 8.817, Rp 8.059 dan Rp 15.907 yang terutama terdiri 
atas bangunan dan prasarana, mesin dan perlengkapan, 
peralatan kantor dan kebun dan alat-alat angkutan. Aset 
tetap digunakan sebagai jaminan atas utang bank 
(Catatan 23) dan utang pembiayaan (Catatan 22) pada 
tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

As of September 30, 2018, December 31, 2017, 2016 and 
2015, the aggregate depreciation value of the Company's 
fully depreciated assets is nil, Rp 8,817, Rp 8,059 and Rp
15,907 which consists mainly of buildings and
infrastructure,machineries and equipment, office and 
estate equipment and transportation equipment. Property, 
plant and equiptment are used as collateral for the bank 
loans (Notes 23) and Finance payable (Notes 22) dated 
December 31, 2017, 2016 and 2015.  

Dalam tahun 2016, Perusahaan dan Perusahaan Anak 
mendeklarasikan aset pengampunan pajak berupa 
bangunan sebesar Rp 885 dengan uang tebusan (jumlah 
yang dibayar sesuai dengan Undang-Undang 
Pengampunan Pajak) sebesar Rp 18 (Catatan 42).

In 2006, Company and Subsidiary declared tax amnesty 
assets in the form of building amounting toRp 885 with 
redemption money (the amount of tax paid in accordance 
with Tax Amnesty Law) of Rp 18 (Note 42) .

Perusahaan anak Subsidiary

Aset tetap dalam Pembangunan Construction in Progress

Aset tetap dalam pembangunan terutama merupakan 
pembangunan pabrik kelapa sawit, fasilitas pelengkap 
pabrik, dan perumahan karyawan dengan rincian sebagai 
berikut:

Constructions in progress mostly represents the 
constructions of palm oil mill, mill supporting facilities, 
and employees housing facilities with details as follows:
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15. ASET TETAP - Lanjutan 15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - Continued

Perusahaan Anak - Lanjutan Subsidiary - Continued

Aset tetap dalam Pembangunan - Lanjutan Construction in Progress - Continued

31 Desember 2016/ December 31, 2016
Perkiraan 
persentase 

penyelesaian
/ Estimated 

percentage of 
completion

Nilai tercatat/ 
Carrying value

Perkiraan waktu 
penyelesaian/ 

Estimated time of 
completion

Bangunan dan prasarana 32,75% 86.481 5 Tahun/ 5 Years Buildings and infrastructure

86.481

31 Desember 2015/ December 31, 2015
Perkiraan 
persentase 

penyelesaian
/ Estimated 

percentage of 
completion

Nilai tercatat/ 
Carrying value

Perkiraan waktu 
penyelesaian/ 

Estimated time of 
completion

Bangunan dan prasarana 34,23% 84.574 5 Tahun/ 5 Years Buildings and infrastructure

84.574

16. BEBAN TANGGUHAN HAK ATAS TANAH 16. DEFERRED COST OF LAND RIGHTS

31 Desember 2016

Saldo Awal/
Beginning 
Balance

Penambahan/ 
Additions

Pengurangan/ 
Deduction

Saldo Akhir
Ending Balance December 31, 2016

Biaya perolehan 39.339 - - 39.339 Acquisition cost
Akumulasi

amortisasi (5.276) (1.075) - (6.351)
Accumulated

amortization
Jumlah 34.063 (1.075) - 32.988 Total

31 Desember 2015

Saldo Awal/
Beginning 
Balance

Penambahan/ 
Additions

Pengurangan/ 
Deduction

Saldo Akhir
Ending Balance December 31, 2015

Biaya perolehan 39.339 - - 39.339 Acquisition cost
Akumulasi

amortisasi (4.102) (1.174) - (5.276)
Accumulated

amortization
Jumlah 35.237 (1.174) - 34.063 Total

Pada tanggal 6 November 2003, Badan Pertanahan 
Nasional mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha
No. 6/Banyuasin, Desa Karang Anyar, Kabupaten Musi 
Banyuasin, seluas 1.975,95 Ha yang berlaku hingga
35 tahun atau sampai dengan 5 November 2038 kepada 
Perusahaan Anak.

On November 6, 2003, the National Land Agency Board 
issued a Certificate of Operating Use Rights
No. 6/Banyuasin, Karang Anyar Village, Musi Banyuasin 
Regency, with a total area of 1.975,95 Ha for a period of 
35 years or up to November 5, 2038 to the Subsidiary.

Pada tanggal 21 September 2006, Badan Pertanahan 
Nasional mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan 
No. 14, Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni,
Kabupaten Palembang, Sumatera Selatan seluas 82 M2.

On September 21, 2006, the National Land Agency Board 
issued a Certificate of Building Use Rights No. 14, Kalidoni
and Kalidoni, Palembang Regency, Sumetera Selatan, with 
a total area of 82 M2 .

Pada tanggal 21 September 2006, Badan Pertanahan 
Nasional mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 13,
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni, Kabupaten 
Palembang, Sumatera Selatan seluas 192 M2.

On September 21, 2006, the National Land Agency Board 
issued a Certificate of Building Use Rights No. 13, Kalidoni
and Kalidoni, Palembang Regency, Sumetera Selatan, with 
a total area of 192 M2 .
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16. BEBAN TANGGUHAN HAK ATAS TANAH -
Lanjutan

16. DEFERRED COST OF LAND RIGHTS - Continued

Pada tanggal 8 September 2009, Badan Pertanahan 
Nasional mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan 
No. 2, Desa Karang Anyar, Kabupaten Banyuasin, seluas 
149.905 meter persegi yang berlaku hingga 30 tahun atau 
sampai dengan 7 September 2039 kepada Perusahaan 
Anak.

On September 8, 2009, the National Land Agency Board 
issued a Certificate of Building Use Rights No. 2, Karang 
Anyar Village, banyuasin Regency, with a total area of 
149,905 meter square for a period of 30 years or up to 
September 7, 2039 to the Subsidiary.

Pada tanggal 19 Januari 2010, Badan Pertanahan Nasional 
mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16,
Desa Sebubus, Kabupaten Banyuasin, seluas 784 Ha yang 
berlaku hingga 35 tahun atau sampai dengan 16 Desember 
2044 kepada Perusahaan Anak.

On January 19, 2010 the National Land Agency Board 
issued a Certificate of Building Use Rights No. 16, Sebubus 
Village, Banyuasin Regency, with a total area of 784 Ha for 
a period of 35 years or up to December 16, 2044 to the 
Subsidiary.

Pada tanggal 14 Oktober 2010, Badan Pertahan Nasional 
mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 25,
Desa Teluk Tenggirik, Kabupaten Banyuasin, seluas 
990,08 Ha yang berlaku hingga 35 tahun atau sampai 
dengan 27 September 2045 kepada Perusahaan  Anak.

On October 14, 2010, the National Land Agency Board 
issued a Certificate of Operating Use Rights No. 25,
Teluk Tenggiri Village, Banyuasin Regency with a total 
area of 990.08 Ha for a Period of 35 years or up to 
September 27, 2045 to the Subsidiary.

Pada tanggal 4 Oktober 2012, Badan Pertanahan Nasional 
mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 34,
Desa Sebubus dan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, 
seluas 702,85 Ha yang berlaku hingga 35 tahun atau 
sampai dengan 17 September 2046 kepada Perusahaan 
Anak.

On October 4, 2012, the National Land Agency Board 
issued a Certificate of Operating Use Rights No. 34, 
Sebubus and Muara Padang Village, Banyuasin Regency, 
with a total area of 702.85 Ha for a period of 35 years or 
up to September 17, 2046 to the Subsidiary.

17. ASET LAIN-LAIN 17. OTHER ASSETS

Akun ini merupakan jaminan tunai utang bank pada tahun 
31 Desember 2017 sebesar Rp 180 dan bank garansi
kepada PT Bank Bukopin Tbk dan atas proyek sebesar 
Rp 457 dan Rp 469 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 
2015. 

This account is a cash guarantee of bank loan on 
December 31, 2017 amounting to Rp 180 guarantee bank 
to PT Bank Bukopin Tbk and for the project amounting to 
Rp 457 and Rp 469 as of December 31, 2016 and 2015.

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015
Deposito berjangka - 180 - - Time deposits
Bank garansi paket 8 - - 457 469 Bank guarantee package 8
Jumlah - 180 457 469 Total

31 Desember /December, 31
2017 2016 2015

Rupiah 4.25% - 8.25% - - Rupiah

Berdasarkan Advance Payment Guarantee 
PT Bank Bukopin Tbk No. 109/BG - UMU/XI/2015 
tanggal 1 November 2015 sejumlah USD 34.000 dan sudah 
berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016.

Based on PT Bank Bukopin Tbk Advance Payment 
Guarantee No. 109 / BG - UMU / XI / 2015 on 
November 1, 2015 totaling USD 34,000 and has been 
expired on October 31, 2016.
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18. UTANG USAHA 18. ACCOUNT PAYABLES  
 

 30 September/ 
September 30 31 Desember/ December 31 

 

 2018 2017  2016  2015  
        

Pihak ketiga       Third parties 
PT Buanareksa 

Binaperkasa 8.942 987  -  - 
PT Buanareksa  
Binaperkasa 

PT ABB Sakti Industri 3.306 1.321  -  - PT ABB Sakti Industri 
PT Prima Saftindo 

Elektrika 1.669 -  -  - 
PT Prima Saftindo  

Elektrika 
Muksin  - -  -  -  Muksin  
Marubeni Corporation - 451  -  - Marubeni Corporation 
CV Dharma Utama  - -  -  675  CV Dharma Utama  
PT Daun Buah  - -  -  -  PT  Daun Buah  
PT Himalaya Everest  

Jaya  - -  -  - 
 PT Himalaya Everest 

Jaya  
PT Tata Kurnia  

Pratama  - -  -  - 
 PT Tata Kurnia 

Pratama  
PT Dalzon Chemical 

Indonesia  - -  -  - 
 PT Dalzon Chemical  

Indonesia 
PT Inti Sumber Baja  

Sakti  - -  -  - 
 PT Inti Sumber Baja 

Sakti  
PT Malindo Karya 

Lestari  - -  -  - 
 PT Malindo Karya 

Lestari  
PT Astica Mas  - -  -  -  PT Astica Mas  
PT Sinar Sukses  

Sekawan  - -  -  - 
 PT Sinar Sukses 

Sekawan  
Andik Siswanto  - -  -  -  Andik Siswanto  
PT Pupuk Hikay - -  3.151  3.614 PT Pupuk Hikay 
Adiyono  - -  -  1.405 Adiyono  
Lain-lain (dibawah  

Rp 250) 10.690 10.690  14.765  15.838 Others (below Rp 250) 
        

Subjumlah 24.607 13.449  17.916  21.532 Subtotal 
        

Utang plasma       Plasma payable 
Kop. Sumber Makmur Jaya - -  -  783 Kop. Sumber Makmur Jaya  
Kop. Restu Ilahi  - -  1.906  848 Kop.Restu Ilahi  
KUD Kumbang Jaya  - -  1.951  1.601 KUD KumbangJaya  
Kop. Subur Mulia - -  1.094  796 Kop. Subur Mulia 
Kop. Permata - -  922  1.371 Kop. Permata 
Kop Sumber Makmur Jaya - -  3.418  - Kop Sumber Makmur Jaya 
        

Subjumlah - -  9.291  5.399 Subtotal 
        

Jumlah 24.607  13.449  27.207  26.931 Total 
 

Seluruh utang usaha - pihak ketiga adalah dalam mata 
uang Rupiah. 

All account  payables - third parties are denominated in 
Rupiah. 

  

Utang usaha - pihak ketiga tidak dikenakan bunga dan 
tanpa jaminan. 

Account payables - third parties are non-interest bearing 
and unsecured. 

 

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut: The aging analysis of Account payables is presented 
below: 

 

 30 September / 
September 30  31 Desember/ December 31 

 

 2018  2017  2016  2015  
         
Jatuh tempo:        Overdue 

0 sampai 30 hari 3.980  451  5.915 12.093 0 to 30 days 
31 sampai 60 hari -  110  808 676 31 to 60 days 
61 sampai 90 hari -  1.211  69 639 61 to 90 days 
Lebih dari 90 hari 20.627  11.677  20.415 13.523 More than 90 days 

        
Jumlah 24.607  13.449  27.207 26.931 Total 
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19. BIAYA AKRUAL 19. ACCRUED EXPENSES

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

Profesional 26 26 597 835 Professional
Astek dan jamsostek 10 9 9 20 Astek and jamsostek
Gaji - - 230 2.275 Salary
Bunga pinjaman - - 2.051 3.588 Loan interest
Utang bunga bank - 2.779 - - Interest bank loan
Lain - lain 238 170 371 567 Others

Jumlah 274 2.984 3.258 7.285 Total

20. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 20. ADVANCE RECEIVABLE

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

Inti sawit - - 2.400 2.768 Palm kernel 
Minyak mentah kelapa 

sawit - - 9.041 9.661 Crude palm oil 
PT Hollit International - - 240 249 PT Hollit International
PT PLN (Persero) - - - 29.399 PT PLN (Persero)
Marubeni Corporation - - - 8.474 Marubeni Corporation

Jumlah - - 11.681 50.551 Total

21. PERPAJAKAN 21. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka a. Prepaid Taxes

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

PPN Masukan 3.940 3.666 703 18.850 VAT In
PPh 25 - - - 3.612 Tax art 25
PPh 21 21 65 - - Tax art 21

Jumlah 3.961 3.731 703 22.462 Total

b. Utang Pajak b. Taxes Payable

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

PPN keluaran - 3.020 9.593 Vat out
PPh pasal 4 (2) - - - 86 Income tax art. 4 (2)
PPh pasal 15 - 1 - Income tax art 15
PPh pasal 21 34 26 80 45 Income tax art 21
PPh pasal 22 - - 7 47 Income tax art 22
PPh pasal 23 - - 17 48 Income tax art 23
PPh pasal 25 - - - 16 Income tax art 25

Jumlah 34 26 3.125 9.835 Total
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21. PERPAJAKAN - Lanjutan 21. TAXATION - Continued

c. Pajak kini c. Current Tax

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak 
penghasilan menurut laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain dengan taksiran 
penghasilan kena pajak untuk periode yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2018 dan untuk tahun-
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016 
dan 2015 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income (loss) before income 
tax expense, as shown in the statements of profit 
or loss and other comprehensive income, and 
estimated taxable income for the period ended 
September 30, 2018 and for the years ended
December 31, 2017, 2016 and 2015 are as follows:

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

Laba (rugi) bersih 
sebelum pajak 
penghasilan 6.297 5.861 (10.341) (29.644) Profit (loss) before tax income

Laba (rugi) sebelum 
pajak penghasilan 
yang diatribusikan 
kepada perusahaan 6.297 5.861 (10.341) (29.644)

Profit (loss) before
income tax attributable to 

the company

Beda waktu : Timing differences :

Imbalan pasca kerja 203 265 311 424 Employee benefits liabilities
Cadangan piutang tak 

tertagih - - - 857
Reserves of uncollectible

accounts

Jumlah beda waktu 203 265 311 1.281 Total timing differences

Beda tetap: Permanent different:
Pendapatan proyek 

(final) (36.079) (39.440) (52.641) (3.777) Projects income (final)
Beban proyek 24.082 23.612 56.229 2.587 Project expense
Beban usaha 4.820 5.059 7.082 12.625 Operating expense
Beban bunga bank 3.557 2.780 - 8.854 Interest expense bank
Beban bunga sewa 

pembiayaan 7 3 5 - Interest expense leasing
Denda pajak 1 923 10 126 Tax penalties
Biaya administrasi dan 

provisi bank - - - 116
Administrative and provision 

expenses
Pendapatan bunga 

dan jasa giro (5) (40) (18) (7)
Interest income and demand 

deposits
Laba (rugi) selisih kurs

(153) 50 (579) 1.773
Income (loss) as quietly

exchange
Pendapatan bunga 

deposito (1) (215) (13) (182) Deposit interest income
Pendapatan (beban) 

lain-lain (2.729) 1.142 (45) 6.268 Other income (expenses)

Jumlah beda tetap (6.500) (6.126) 10.030 28.383 Total permanent differences

Penghasilan kena pajak - - - - Taxable income

Jumlah - - - - Total

Penghasilan kena pajak tahun 2017, 2016 dan 2015 
tersebut menjadi dasar Surat  Pemberitahuan Pajak 
Tahunan (SPT) yang disampaikan oleh Perusahaan 
kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Perusahaan 
sudah menyampaikan SPT tahun 2017, 2016 dan 
2015 kepada KPP sesuai dengan perhitungan 
taksiran penghasilan kena pajak tersebut diatas.

The above taxable income for 2017, 2016 and 2015 
become the basis of the Notice of Annual Income Tax 
(SPT) which are reported to the Tax Office by the 
Company. The Company already report SPT year 
2017, 2016 and 2015 to the Tax Office wgich conform 
with the amounts shown in above estimated taxable 
income,
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21. PERPAJAKAN - Lanjutan 21. TAXATION - Continued 
 

c. Pajak kini - Lanjutan c. Current Tax - Continued 
 

Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense 
 

 30 September/  
September 30  31 Desember/ December 31 

 

 2018  2017  2016  2015  
         

Kini        Current 
Non Final -  -  -  - Non Final 
Final  (604)  (434)  (1.799)  (378) Final 

Tangguhan -  -  -  - Deferred 
         

Jumlah (604)  (434)  (1.799)  (378) Total 
 

d. Pajak Tangguhan d. Deferred Tax 
  

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari 
perbedaan waktu antara jumlah tercatat aset dan 
liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar 
pengenaan pajak dan liabilitas.  Rincian aset (liabilitas) 
pajak tangguhan pada tanggal 30 September 2018, 31 
Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut: 

Deferred tax is computed based on the effect of timing 
differences between the financial statements carrying 
amounts of assets and liabilities and their respeclive 
tax basis. The details of deferred tax assets (liabilities) 
as of September 30, 2018, December 31, 2017 and 
2016 are as follows: 

 
     
 
 

 
 
 

1 Januari  
2017/ 

 January 1, 
 2017 

Dikreditkan 
(Dibebankan) 
Ke Laporan 

laba/rugi 
Credited 

(charged) to 
the Statement 

of income 

 

Penyesuaian/ 
Credited 

(Charged) to 
Other 

Comprehensive 
Income 

   
 
 
 
 
 

Aset tersedia 
untuk dijual/ 

Assets 
available for 

sale 

  

31 Desember 
2017/ 

December 
31, 2017  

  

  

 

 

    

  

Amortisasi hak atas tanah  (745)  (161)  -   906   - Land rights 
Aset sewa pembiayaan  20  215  -   (235)   - Finance lease assets 
Angsuran sewa 

pembiayaan  (35)  (337)  - 
  

372 
 
 - Installment offinance lease 

Depresiasi  338  (45)  -   (293)   - Property, plant & equiptment 
Tanaman menghasilkan  (1.356)  1.356  -   -   - Mature plantations 
Liabilitas imbalan kerja  2.241 53  34   (2.328)   - Employee benefit liabilities 
              

Aset pajak tangguhan - 
bersih  463  1.081  34 

  
1.578 

 
 - 

Deferred tax asset 
- net 

 
 

 
 
 

1 Januari  
2016/ 

 January 1, 
 2016 

Dikreditkan 
(Dibebankan) 
Ke Laporan 
Laba Rugi 

Credited 
(Charged) to 
tha Statement 

of Income  
Penyesuaian 
Adjustment  

Dikreditkan 
(Dibebankan) 

ke Pendapatan 
Komprehensif 

Lain/ 
Credited 

(Charged) to 
Other 

Comprehensive 
Income  

31 Desember 
2016/ 

December 31, 
2016  

          

Amortisasi hak atas 
tanah  (596)  (149)  -  -  (745) Land rights 

Aset sewa pembiayaan  131  (110)  -  -  20 Finance lease assets 
Angsuran sewa 

pembiayaan  (455)  421  -  -  (35) 
Installment of 

finance lease 

Aset tetap  217  120  -  -  338 
Property, plant and  

equiptment 
Penyusutan tanaman 

menghasilkan  (908)  (448)  -  -  (1.356) 
Depreciation mature 

plantations 
Liabilitas imbalan 

kerja  1.057 394  789  -  2.241 
Employee benefit  

liabilities 
Penyesuaian  2.176  -  -  (2.176)  - Correction 

            

Aset (liabilitas) pajak 
tangguhan - bersih 

 
1.622  228  789  (2.176)  463 

 Deferred tax asset 
(liabilities) - net 
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21. PERPAJAKAN – Lanjutan 21. TAXATION - Continued

e. Rekonsiliasi pajak e. Tax reconciliation
Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak seperti 
yang disajikan dalam laporan laba rugi dan 
penghasilan  komprehensif lain dengan laba kena 
pajak (laba fiskal) adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income (loss) before 
income tax as presented in the statement of profit or 
loss and other comprehensive income and taxable 
income is as follows:

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015
Pendapatan 36.079 (39.440) 52.641 3.777 Revenue
Beban pokok pendapatan (24.082) 23.612 (56.229) (2.587) Cost of revenue
Beban usaha (5.192) 5.738 (7.393) (13.906) Operating expense

Laba (rugi) operasional 6.805 (10.090) (10.981) (12.716) Operational profit (loss)
Dikurangi laba sebelum 

manfaat (beban) pajak 
penghasilan - Perusahaan 
anak - - - -

Profit is reduced before
income tax benefits 

(subsidiaries)

Beban pajak sesuai tarif 
pajak yang berlaku sebesar (1.574) (1.465) 2.585 7.416

Tax expense is in
accordance with the 

applicable tax rate
Efek pajak pada tarif pajak 

maksimum yang berlaku 
25% :

Tax effects at the maximum
applicable tax rate of

25% :
Pendapatan proyek (final) 9.020 9.860 13.160 940 Project income (final)
Beban proyek (6.021) (5.903) (14.057) (647) Project expense
Bunga sewa pembiayaan (2) - - - Finance lease interest
Beban usaha (1.297) (1.434) (1.854) (3.470) Operating expense

Penyusutan aset tetap - - - -
Depreciation of property,
plant and equipment

Jamuan - - - - Entertainment
Denda pajak - (231) 3 (31) Tax penalties
Beban pajak - - - - Tax expense
Pendapatan jasa giro 1 10 4 2 Giro service income
Pendapatan bunga deposito - 54 3 46 Deposit interest income
Bunga bank (889) (696) 1 (2.313) Bank interest
Laba (rugi) selisih kurs 38 13 144 (443) Exchange rate gain (loss)
Lain – lain 724 (182) 11 (1.500) Others

Jumlah beban pajak 
tangguhan - - - -

Amount of deferred tax
expense
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21. PERPAJAKAN - Lanjutan 21. TAXATION - Continued

f. Administrasi pajak f. Tax Administration
Perusahaan Company
Pada tahun 2017,  Perusahaan telah menerima hasil 
dari pemeriksaan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2017, dengan rincian 
sebagai berikut :

In 2017, the Company’s has received the result of tax 
assessment in the form of Underpayment Tax 
Assessment Letter (SKPKB) in 2017, with details as 
follows :

No/
No

Nomor SKPKB/
SKPKB No

Tanggal/
Date

Jenis SKPKB/
SKPKB Type

Masa Pajak/
Tax period

Jumlah/
Total

1.
00044/207/12/062/17-
00052/207/12/062/17

10 Maret 2017/
March 10,2017 SKPKB PPN

Maret 2012/ March 2012 -
Desember 2012/ December 2012 498

2 00077/107/12/062/17
10 Maret 2017/
March 10,2017 SKPKB PPN Desember 2012/ December 2012 32

3
00033/207/13/062/17-
00044/207/13/062/17

10 Maret 2017/
March 10,2017 SKPKB PPN

Januari 2013/ January 2013-
Desember 2013/ December 2013 289

4.
00047/207/14/062/17-
00057/207/14/062/17

10 Maret 2017/
March 10,2017 SKPKB PPN

Januari 2014/ January 2014-
November 2014/ November 2014 92

5. 00014/107/14/062/17
13 Maret 2017/
March 13, 2017 SKPKB PPN Desember 2014/ December 2014 12

Perusahaan telah melunasi seluruh kewajiban 
perpajakannya.

The Company has settled all tax obligations.

Perusahaan Anak Subsidiary
Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 
2015, Perusahaan Anak telah menerima Surat 
Tagihan Pajak, dengan rincian sebagai berikut:

For the years ended December 31, 2016 and 2015, 
the Subsidiary has received the Tax Collection 
Letter, with details as follows:

No/ 
No

Tahun buku/ 
Book year

Jenis pajak/
Tax type

Masa pajak/
Tax period

Nomor STP/
STP No

Jumlah/
Total

1. 2015 PPH 25 Desember 2014/ December 2014 00030/106/13/072/14 35,0
2. 2015 PPH 25 Juli 2013/ July 2013 00071/106/13/072/13 43,0
3. 2015 PPH 25 Desember 2013/ December 2013 00030/106/13/072/14 29,8
4. 2015 PPH 25 April 2013/ April 2013 00068/106/13/072/13 74,4
5. 2015 PPH 25 Desember 2013/ December 2013 00030/106/13/072/14 15,0
6. 2015 PPH 25 Oktober 2013/ October 2013 00007/106/14/072/14 15,0
7. 2015 PPH 25 Maret 2013/ March 2013 00008/106/14/072/14 15,0
8. 2015 PPH 25 January 2014/ January 2014 00029/106/13/072/14 15,0
9. 2015 PPH 25 Agustus 2013/ August 2013 00072/106/13/072/13 15,0

10. 2015 PPH 25 Juni 2013/ June 2013 00070/106/13/072/13 15,0
11. 2015 PPH 25 September 2013/ September 2013 00031/106/13/072/14 15,0
12. 2015 PPH 25 Oktober 2013/ October 2013 00007/106/14/072/14 65,6
13. 2015 PPH 25 Desember 2013/ December 2013 00030/106/13/072/14 65,6
14. 2015 PPH 25 September 2013/ September 2013 00009/106/14/072/14 65,6
15. 2015 PPH 25 January 2014/ January 2014 00029/106/13/072/14 65,6
16. 2015 PPH 25 September 2013/ September 2013 00031/106/13/072/14 65,6
17. 2015 PPH 25 Juni 2013/ June 2013 00070/106/13/072/13 65,6
18. 2015 PPH 25 Maret 2014/ March 2014 00008/106/14/072/14 65,6
19. 2015 PPH 25 Agustus 2013/ August 2013 00072/106/13/072/13 65,6
20. 2016 PPH 25 Juni 2013/ June 2013 00070/106/13/072/13 510,1
21. 2016 PPH 25 Agustus 2013/ August 2013 00072/106/13/072/13 200,0
22. 2016 PPH 25 Agustus 2013/ August 2013 00072/106/13/072/13 256,4
23. 2016 PPH 25 September 2013/ September 2013 00031/106/13/072/14 456,4
24. 2016 PPH 25 Oktober 2013/ October 2013 00030/106/13/072/14 456,4
25. 2016 PPH 25 November 2013/ November 2013 00029/106/13/072/14 456,4
26. 2016 PPH 21 Juni 2014/ June 2014 - 0,6
27. 2016 PPH 21 Desember 2014/ December 2014 - 0,6
28. 2016 PPN DN September 2013/ September 2013 - 171,0
29. 2016 PPN DN Agustus 2013/ August 2013 - 76,0
30. 2016 PPH 4 (2) Desember 2013/ December 2013 - 16,3
31. 2016 PPH 25 Juli 2013/ Juli 00071/106/13/072/13 456,4
32. 2016 PPH 25 Desember 2013/ December 2013 00030/106/12/072/14 601,5
33. 2016 PPH 25 Desember 2013/ December 2013 00007/106/14/072/14 547,8
34. 2016 PPH 25 Februari 2014/ February 2014 00009/106/14/072/14 558,6
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21. PERPAJAKAN - Lanjutan 21. TAXATION - Continued

f. Administrasi pajak – lanjutan f. Tax administration - continued

No/ 
No

Tahun buku/ 
Book year

Jenis pajak/
Tax type

Masa pajak/
Tax period

Nomor STP/
STP No

Jumlah/
Total

35. 2016 PPH 25 Desember 2013/ December 2013 00008/106/14/072/14 569,1
36. 2016 PPH 25 Desember 2013/ December 2013 00033/201/11/314/16 311,1
37. 2016 PPH 4 (2) Desember 2010/ December 2010 00005/140/10/072/15 47,2
38. 2016 PPH 25 November 2011/ November 2010 00027/106/11/072/15 50,0
39. 2016 PPN DN Maret 2015/ March 2015 00002/107/15/314/16 0,5
40. 2016 PPN DN Januari 2015/ January 2015 00009/107/15/314/16 0,5
41. 2016 PPH 21 November 2015/ November 2015 00010/101/15/314/16 1,0
42. 2016 PPN DN September 2015/ September 2015 00001/107/15/314/16 1,0
43. 2016 PPH 21 Mei 2014/ Mei 2014 00023/101/14/314/16 1,1
44. 2016 PPH 21 Oktober 2014/ October 2014 00027/101/14/314/16 1,8
45. 2016 PPH 21 Oktober 2015/ October 2015 00009/101/15/314/16 2,0
46. 2016 PPH 21 April 2014/ April 2014 00022/101/14/314/16 2,3
47. 2016 PPH 21 Juni 2014/ June 2014 00023/101/14/314/16 2,4
48. 2016 PPH 21 Februari 2014/ February 2014 00020/101/14/314/16 2,7
49. 2016 PPH 21 September 2014/ September 2014 00026/101/14/314/16 2,8
50. 2016 PPH 21 Maret 2014/ March 2014 00021/101/14/314/16 2,5
51. 2016 PPH 21 November 2014/ November 2014 00028/101/14/314/16 2,7
52. 2016 PPH 21 September 2015/ September 2015 00011/101/15/314/16 2,8
53. 2016 PPH 21 January 2014/ January 2014 00019/101/14/314/16 3,4
54. 2016 PPH 21 Agustus 2014/ August 2014 00025/101/14/314/16 3,7
55. 2016 PPH 21 Agustus 2015/ August 2015 00008/101/15/314/16 3,7
56. 2016 PPH 21 Juni 2015/ June 2015 00006/101/15/314/16 7,6
57. 2016 PPH 21 Mei 2015/ May 2015 00005/101/15/314/16 7,8
58. 2016 PPH 25 Desember 2013/ December 2013 - 43,0
59. 2016 PPH 25 Desember 2014/ December 2014 - 7,4
60. 2016 PPH 23 Februari 2016/ February 2016 00019/103/16/314/16 0,2
61. 2016 PPH 4 (2) Januari 2016/ January 2016 00002/141/16/314/16 0,3
62. 2016 PPH 23 April 2016/ April 2016 00021/103/16/314/16 1,0
63. 2016 PPH 23 Juni 2016/ June 2016 00023/103/16/314/16 1,6
64. 2016 PPH 4 (2) Februari 2016/ February 2016 00014/140/16/314/16 0,3
65. 2016 PPH 23 Mei 2016/ May 2016 00022/103/16/314/16 1,2
66. 2016 PPH 23 Maret 2016/ March 2016 00020/103/16/314/16 2,5
67. 2016 PPH 23 Juli 2016/ July 2016 00024/103/16/314/16 0,2
68. 2016 PPH 21 Februari 2016/ February 2016 00151/101/16/314/16 3,7
69. 2016 PPH 23 Agustus 2016/ August 2016 - 0,2
70. 2016 PPH 21 Maret 2016/ March 2016 00152/101/16/314/16 2,9
71. 2016 PPH 21 Januari 2016/ January 2016 00150/101/16/314/16 3,9
72. 2016 PPH 21 April 2016/ April 2016 00153/101/16/314/16 2,4
73. 2016 PPN DN Februari 2016/ February 2016 00001/107/16/314/16 37,3
74. 2016 PPH 21 Juli 2016/ July 2016 00151/101/16/314/16 2,7
75. 2016 PPH 21 Mei 2016/ May 2016 - 1,0
76. 2016 PPH 21 Juni 2016/ June 2016 - 7,3
77. 2016 PPH 21 Agustus 2016/ August 2016 - 1,4
78. 2016 PPN DN Maret 2016/ March 2016 - 52,0
79. 2016 PPN DN Agustus 2016/ August 2016 00392/107/16/314/17 0,5
80. 2016 PPN DN Juni 2016/ June 2016 00390/107/16/314/16 18,9
81. 2016 PPN DN April 2016/ April 2016 - 35,0
82. 2016 PPN DN Juli 2016/ July 2016 00391/107/16/314/16 3,5
83. 2016 PPN DN Mei 2016/ May 2016 00389/107/16/314/16 19,0
84. 2016 PPN DN September 2016/ September 2016 00433/107/16/314/16 8,9
85. 2016 PPH 21 September 2016/ September 2016 - 0,8
86. 2016 PPH 23 September 2016/ September 2016 - 0,4
87. 2016 PPH 4 (2) Maret 2016/ March 2016 - 0,2
88. 2016 PPH 15 Juni 2016/ June 2016 - 0,1

 

Perusahaan anak telah melunasi seluruh kewajiban 
perpajakannya.

The Subsidiary has settled all tax obligations.
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22. UTANG PEMBIAYAAN 22. FINANCE LEASE PAYABLES

30 September/ 
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

PT Tunas Ridean Tbk 386 - - - PT Tunas Ridean Tbk
PT Buana Finance Tbk - - 2.747 - PT Buana Finance Tbk
PT BFI Finance Indonesia 

Tbk - - - -
PT BFI Finance Indonesia 

Tbk
PT Maybank Indonesia 

Finance - - - -
PT Maybank Indonesia 

Finance

Jumlah 386 - 2.747 - Jumlah

Bagian yang jatuh tempo 
dalam satu tahun (129) - (953) -

Part of which is due within
one year

Bagian jangka panjang 257 - 1.794 - Long-term debt

Perusahaan Company

PT Tunas Ridean Tbk PT Tunas Ridean Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan 
No. 10019300185557 tanggal 21 Juni 2018, Perusahaan 
memperoleh fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit Toyota 
All New Innova dari PT Tunas Ridean Tbk sebesar Rp
332 dengan tingkat suku bunga efektif 8,93% per tahun  
dan dengan jangka waktu pembiayaan selama 
3 (tiga) tahun.

Based on Financial Agreement No. 10019300185557 on
June 21, 2018, the Company obtained financing 1 (one)
unit Toyota All New Innova facility from PT Buana 
Finance Tbk amounting to Rp 332 with  effective rate of 
8.93% per annum and with maturities of financing for 3 
(three) years.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan 
No. 100193001855646 tanggal 21 Juni 2018, Perusahaan
memperoleh fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit Toyota 
Avanza dari PT Tunas Ridean Tbk sebesar 
Rp 209 dengan tingkat suku bunga efektif 10,82% per 
tahun  dan dengan jangka waktu pembiayaan selama 
3 (tiga) tahun.

Based on Financial Agreement
No. 100193001855646 on June 21, 2018, the Company
obtained financing 1 (one) unit Toyota Avanza facility from 
PT Tunas Ridean Tbk amounting to Rp 209 with effective
rate of 10,82% per annum and with maturities of financing 
for 3 (three) years.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan
No. 100193001855662 tanggal 21 Juni 2018, Perusahaan 
memperoleh fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit Toyota 
Avanza dari PT Tunas Ridean Tbk sebesar 
Rp 209 dengan tingkat suku bunga efektif 10,82% per 
tahun  dan dengan jangka waktu pembiayaan selama 
3 (tiga) tahun.

Based on Financial Agreement No. 100193001855662 on
June 21, 2018, the Company obtained financing 1 (one) 
unit Toyota Avanza facility from PT Tunas Ridean Tbk 
amounting to Rp 209 with effective rate of 10,82% per 
annum and with maturities of financing for 3 (three) years.

262



PT META EPSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Pada dan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 
30 September 2018, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

PT META EPSI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

As of  and for the six months period ended 
September 30, 2018 and for the years ended December 31, 

2017, 2016 and 2015
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 

22. UTANG PEMBIAYAAN - Lanjutan 22. FINANCE PAYABLES - Continued

Perusahaan anak Subsidiary

PT Buana Finance Tbk PT Buana Finance Tbk
Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan
No. 8082011700010 tanggal 28 Maret 2017, Perusahaan
Anak memperoleh fasilitas pembiayaan 7 (tujuh) unit Truk 
Isuzu dari PT Buana Finance Tbk sebesar Rp 1.678 dengan 
tingkat suku bunga efektif 14,50% per tahun  dan dengan 
jangka waktu pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.

Based on Financial Agreement No. 8082011700010  on 
March 28, 2017, the Subsidiary obtained financing 7
(seven) unit Isuzu Truck facility from PT Buana Finance 
Tbk amounting to Rp 1,678 with  effective rate of 14.50%
per annum and with maturities of financing for 3 (three) 
years.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan
No. 8082011600055 tanggal 13 Oktober 2016, Perusahaan
Anak memperoleh fasilitas pembiayaan 2 (dua) unit alat 
berat Caterpillar dari PT Buana Finance Tbk sebesar 
Rp 1.158 dengan tingkat suku bunga efektif 14,50% per 
tahun  dan dengan jangka waktu pembiayaan selama 3 
(tiga) tahun.

Based on Financial Agreement No. 8082011600055 on 
October 13, 2016, the Subsidiary obtained financing 2 
(two) unit Caterpillar heavy equiptment facility from PT 
Buana Finance Tbk amounting to Rp 1,158 with effective
rate of 14.50% per annum and with maturities of financing 
for 3 (three) years.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan
No. 8082011600056 tanggal 13 Oktober 2016, Perusahaan
Anak memperoleh fasilitas pembiayaan 5 (lima) unit Truk 
Isuzu dari PT Buana Finance Tbk sebesar Rp 1.700 dengan 
tingkat suku bunga efektif 14,50% per tahun  dan dengan 
jangka waktu pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.

Based on Financial Agreement No. 8082011600056 on 
October 13, 2016, the Subsidiary obtained financing 5 
(five) unit Isuzu Truck facility from PT Buana Finance Tbk 
amounting to Rp 1,700 with effective rate of 14.50% per 
annum and with maturities of financing for 3 (three) years.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan
No. 8082021400074 tanggal 5 Januari 2015, Perusahaan
Anak memperoleh fasilitas pembiayaan 3 (tiga) unit alat 
berat dari PT Buana Finance Tbk sebesar Rp 3.959 dengan 
tingkat suku bunga efektif 14,50% per tahun dan dengan 
jangka waktu pembiayaan selama 2 (dua) tahun. Pada 
tanggal 31 Desember 2016, fasilitas pembiayaan ini telah 
dilunasi oleh Perusahaan anak.

Based on Financial Agreement No. 8082021400074 
January 5, 2015, the Subsidiary obtained financing 3
(three) unit heavy equipment facility from PT Buana 
Finance Tbk amounting to Rp 3,959 with  effective rate of 
14.50% per annum and with maturities of financing for 2 
(two) years.  As of December 31, 2016, this lease payable 
has been paid off by the Subsidiary.

PT Maybank Indonesia Finance PT Maybank Indonesia Finance
Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan
No. 50701170169 tanggal 28 Februari 2017, Perusahaan 
anak memperoleh fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit 
kendaraan bermotor Mitsubishi dari PT Maybank 
Indonesia Finance sebesar Rp  375 dengan tingkat suku 
bunga efektif 8,73% per tahun  dan dengan jangka waktu 
pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.

Based on Financial Agreement No. 50701170169 February 
28, 2017, the Subsidiary obtained financing 1 (one) unit 
Mitsubishi vehicle facility from PT Maybank Indonesia 
Finance amounting to Rp 375 with effective rate of 8.73%
per annum and with maturities of financing for 3 (three) 
years.

PT BFI Finance Indonesia Tbk PT BFI Finance Indonesia Tbk
Berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan
No. 400/SK/JKTCORP/IX/17 tanggal 4 Oktober 2017,
Perusahaan Anak memperoleh fasilitas pembiayaan 1
(satu) unit alat berat Komatsu dari PT BFI Finance 
Indonesia Tbk sebesar Rp 1.078 dengan tingkat suku 
bunga efektif 9,00% per tahun  dan dengan jangka waktu 
pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.

Based on Financial Agreement Letter
No. 400/SK/JKTCORP/IX/17 on October 4, 2017, the 
Subsidiary obtained financing 1 (one) unit Komatsu heavy 
equipment facility from PT BFI Finance Indonesia Tbk 
amounting to Rp 1,078 with effective rate of 9.00% per 
annum and with maturities of financing for 3 (three) years.
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23. UTANG BANK 23. BANK LOAN
30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015
PT Bank Permata Tbk - - 357.359 371.704 PT Bank Permata Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 41.846 41.853 51.748 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Jumlah - 41.846 399.212 423.452 Total
Bagian yang jatuh tempo 

dalam satu tahun - - (46.841) (42.363)
Part of which is due within

one year
Bagian jangka panjang - - 352.371 381.089 Long-term debt
Perusahaan Company
PT Bank CIMB Niaga. Tbk PT Bank CIMB Niaga. Tbk
Berdasarkan surat Akta dari 
Atika Rosalya. No. 399/AMD/CB/JKT/2012 tanggal 
29 Desember 2015. Perusahaan memperoleh persetujuan 
restrukturisasi fasilitas Fasilitas PTK -2, Fasilitas L/C 
dan/atau SKBDN, Fasilitas BG dan/atau SBLC dan/atau 
CG, Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) 4 dan Pinjaman 
Tetap Khusus - 3 (PTK-3) dengan rincian adalah sebagai 
berikut:

Based on the letter of Deed of Atika Rosalya. 
No. 399/ AMD / CB / JKT / 2012 on
December 29, 2015. The Company’s obtained approval 
for restructuring facilities of PTK-2 Facility, L/C 
Facility and/or SKBDN, BG and/or SBLC and / or CG 
Facility, Special Transaction Loan (PTK) 4 and Special 
Fixed Loans - 3 (PTK-3) with details are as follows:

1. Pinjaman Tetap Khusus 3 1. Fixed Loan Facility - 3 (PTK - 3)
Jumlah Fasilitas Kredit : Rp 61.856 Amount of Credit Facility       : Rp 61,856
Tanggal jatuh tempo    : 31 May 2016 Due date       : May 31, 2016
Bunga : 12% p.a. Interest       : 12% p.a.

2. Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) 4 2. Special Transaction Loan Facility (PTK) 4
Jumlah Fasilitas Kredit : Rp 11.000 Amount of Credit Facility : Rp 11,000
Tanggal jatuh tempo    : 31 Agustus 2016 Due date        : August 31,2016
Bunga : 12% p.a. Interest : 12% p.a.

3. Pinjaman L/C dan/atau SKBDN 3.Loan L/C and/or SKBDN
Jumlah Fasilitas Kredit : Rp 34.271 Amount of Credit Facility      : Rp 34,271
Jumlah Fasilitas Kredit : USD 3.344.523 Amount of Credit Facility     : USD 3,344,523
Tanggal jatuh tempo    : 31 Agustus 2016 Due date                            : August 31, 2016

4. Pinjaman BG dan/atau SBLC dan/atau CG 4. BG loans and / or SBLC and / or CG
Jumlah Fasilitas Kredit : Sampai jumlah setinggi -
tingginya sebesar seluruh kontrak yang akan dibiayai 
oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk

Amount of Credit Facility : Up to the maximum 
amount of all contracts to be financed by 
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Tanggal jatuh tempo : 31 Agustus 2016 Due date                            : August 31, 2016
5. Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) 2 5. Fixed Loan Facility – PTK (2)

Jumlah Fasilitas Kredit : Rp 12.000 Amount of Credit Facility : Rp 12,000
Tanggal jatuh tempo    : 31 Mei 2017 Due date                           : May 31, 2017
Bunga             : 12% p.a. Interest                          : 12% p.a.
Jaminan atas seluruh fasilitas kredit dari PT Bank 
CIMB Niaga. Tbk berupa:

The collateral for the credit facility from PT Bank 
CIMB Niaga. Tbk in the form of:

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan dengan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00407/ 
Rawa Bunga, Propinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta atas nama PT Meta Epsi dengan luas 79 M2

A plot of land for Building Use with Building Use 
Right Certificate Number 00407 / Rawa Bunga, 
Province Special Capital Region of Jakarta on 
behalf of PT Meta Epsi with an area of 79 M2

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan dengan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 360/ Rawa 
Bunga, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
atas nama PT Meta Epsi dengan luas 4.505 M2

A plot of land for Building Use with Building Use 
Right Certificate Number 360 / Rawa Bunga, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta on behalf of 
PT Meta Epsi with an area of 4,505 M2

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan dengan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00464/ 
Rawa Bunga, Propinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta atas nama PT Meta Epsi dengan luas 
218 M2

A plot of land for Building Use with Building Use 
Right Certificate Number 00464 / Rawa Bunga, 
Province Special Capital Region of Jakarta on 
behalf of PT Meta Epsi with an area of 218 M2

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan dengan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/ Sukaraya, 
atas nama PT Meta Epsi dengan luas 2.985 M2.

A plot of land for Building Use with Building Use 
Right Certificate Number 5 / Sukaraya, on behalf 
of PT Meta Epsi with an area of 2,985M2.
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Perusahaann - Lanjutan Company - Continue

PT Bank CIMB Niaga. Tbk - Lanjutan PT Bank CIMB Niaga. Tbk – Continued
Sebidang tanah Hak Guna Bangunan dengan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/ 
Sukaraya, atas nama PT Meta Epsi dengan luas 
1.980 M2

A plot of land for Hak Guna Bangunan with Building 
Use Right Certificate Number 6 / Sukaraya, on behalf 
of PT Meta Epsi with an area of 1,980 M2

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan dengan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/ 
Sukaraya, atas nama PT Meta Epsi dengan luas 
1.475 M2

A plot of land for Hak Guna Bangunan with Building 
Use Right Certificate Number 7 / Sukaraya, on behalf 
of PT Meta Epsi with an area of 1,475 M2

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan dengan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/ 
Totoharjo, atas nama PT Meta Epsi Minatara 
dengan luas 49.136 M2

A plot of land for Hak Guna Bangunan with Building 
Use Right Certificate Number 12 / Totoharjo, on 
behalf of PT Meta Epsi Minatara with an area of 
49,136 M2

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan dengan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/ 
Totoharjo, atas nama PT Meta Epsi Minatara 
dengan luas 31.947 M2

A plot of land for Hak Guna Bangunan with Building 
Use Right Certificate Number 13 / Totoharjo, on 
behalf of PT Meta Epsi Minatara with an area of 
31,947 M2

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan dengan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14/ 
Totoharjo, atas nama PT Meta Epsi Minatara
dengan luas 37.274 M2

A plot of land for Building Use with Building Use 
Right Certificate Number 14 / Totoharjo, on behalf of 
PT Meta Epsi Minatara with an area of 37,274 M2

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan dengan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Pulau  
Pahawang, atas nama PT Meta Epsi Minatara 
dengan luas 24.195 M2

A plot of land for Building Use with Building Use 
Right Certificate Number 1 / Pulau Pahawang, on 
behalf of PT Meta Epsi Minatara with an area of 
24,195 M2

Jaminan Tunai (cash collateral) yang ditempati 
dalam Deposito Berjangka senilai Rp 180

Cash collateral placed in Time Deposits with nominal 
of Rp 180

Seluruh saham PT Central Energi Pratama pada 
PT Meta Epsi, berjumlah 744.329 senilai 
Rp 74.433 atau minimal 88% dari total seluruh 
saham kepemilikan pada PT Meta Epsi

All shares of PT Central Energi Pratama at 
PT Meta Epsi amounted to 744,329 valued at 
Rp 74,433 or at least 88% of the total shares 
ownership in PT Meta Epsi

Penanggungan Perorangan (Jaminan Personal) dari 
Anne Patricia Sutanto dengan nilai 
Rp 236.037 dan USD 1.208.148

Personal Guarantee from Anne Patricia Sutanto for Rp 
236,037 and USD 1,208,148

Gadai Rekening dan Kuasa Blokir atas rekening -
rekening pendapatan PT Meta Epsi

Pledge and bank accounts of Attorney Block over PT 
Meta Epsi's income accounts

Berdasarkan surat keterangan lunas 
No. 382 / Surat Lunas / LDSK / 1 / 2018 Perusahaan
sudah melunasi utang PT Bank CIMB Niaga pada 
tanggal 19 Januari 2018.

Based on the letter of payment in full 
No. 382 / Surat Lunas / LDSK / 1/2018 the Company
has repaid PT Bank CIMB Niaga's debt on 
January 19, 2018.

Perusahaan Anak Subsidiary

PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas 
Perbankan No. 97 tanggal 18 Februari 2013 yang 
dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., 
Notaris di Jakarta dan telah mengalami beberapa 
kali perubahan, terakhir melalui Akta Perubahan 
Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan 
No. 29 tanggal 3 Juni 2016 yang dibuat dihadapan 
Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, 
Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari
PT Bank Permata Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Based on the Deed of Banking Facility Agreement 
No. 97 on February 18, 2013 as covered by Mellyani Noor 
Shandra, S.H., Notary in Jakarta and has been amended 
several times, most recently through the Fourth Amendment 
Deed of Banking Facility Agreement No. 29 on June 3, 
2016 as covered by Mellyani Noor Shandra, S.H., Notary in 
Jakarta, the Company obtained a loan facility from PT 
Bank Permata Tbk with details as follows:

1.Fasilitas 1 - Overdraft (OD) - Perpanjangan 1. Fasilitas 1 - Overdraft (OD) - Extension

Fasilitas pinjaman berupa Overdraft (OD) ini 
ditujukkan sebagai modal kerja dengan pembelian 
TBS dan modal kerja lainnya.

A loan facility Overdraft (OD) is intended as a working 
capital to purchase FFB and other working capital.

23. UTANG BANK - Lanjutan 23. BANK LOAN - Continued
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23. UTANG BANK - Lanjutan 23. BANK LOAN - Continued
Perusahaan Anak - Lanjutan Subsidiary - Continued
1. Fasilitas 1 - Overdraft (OD) - Perpanjangan -

Lanjutan
1. Fasilitas 1 - Overdraft (OD) - Extension - Continued

Fasilitas ini memiliki plafon pinjaman sebesar 
Rp 5.000, berjangka waktu sejak 18 Februari 2016 
sampai dengan 18 Februari 2017 dan dikenakan 
bunga pinjaman sebesar 12,25% per tahun (floating).

This facility has a loan limit of Rp 5,000, 
since February 18, 2016 until February 18, 2017 and 
the loan bears interest at 12.25% per year (floating).

Berdasarkan surat perpanjangan terakhir 
No. KK/18/0228/AMD/SAM tanggal  12 Februari 
2018, fasilitas kredit overdraft (OD) diperpanjang 
dari 18 Februari 2018 sampai dengan 18 April 2018.

Based on last renewal letter No. 
KK/17/2033/AMD/SAM on February 12, 2018, This 
overdraft (OD) facility is extended from February 18,
2018 to April 18, 2018.

Berdasarkan surat keterangan PT Bank Permata Tbk 
No. 350/LWOWB-SAM/VI/2018 tanggal 28 Juni 
2018, PT Bank Permata Tbk menyetujui 
memperpanjang fasilitas kredit overdraft (OD) 
sampai tanggal 18 Februari 2019. 

Based on the letter of PT Bank Permata Tbk 
No. 350/LWOWB-SAM/VI/2018 on June 28, 2018, 
PT Bank Permata Tbk agreed to extend the overdraft 
credit facility (OD) until February 18, 2019.

2. Fasilitas 2 - Term Loan - 1 (TL-1) - Perubahan 2. Facility 2 - Term Loan - 1 (TL-1) - Amendment
Fasilitas pinjaman berupa Term Loan (TL-1) ini 
ditunjukkan sebagai Refinancing existing kebun inti 
seluas 5.060,52 Ha (Luas tertanam sampai dengan 
bulan September 2012) dan PKS berkapasitas 
30 ton/jam yang terletak di Desa Karang Anyar, 
Sebubus dan Karang Anyar, Kecamatan Muara 
Padang dan Teluk Tenggiri, Kabupaten Banyuasin, 
Propinsi Sumatra Selatan Sebesar 80% dari nilai
appraisal.

Loan facility in the form of Term Loan (TL-1) is shown 
as refinancing existing area of 5,060,52 hectares 
nucleus (planted area up to the months of September 
2012) and PKS capacity of 30 tons/hour which is 
located in the village of Karang Anyar, Sebubus and 
Karang Anyar, Muara Padang and Teluk Tenggiri, 
Banyuasin regency, South Sumatra Province by 80% of 
the appraisal value.

Fasilitas ini memiliki plafon pinjaman sebesar 
Rp 325.450, berjangka waktu sejak 13 Maret 2013 
sampai dengan 13 Maret 2021 dan dikenakan bunga 
pinjaman sebesar 12,25% per tahun (floating).

This facility has a loan limit of Rp 325,450 since March
13, 2013 until March 13, 2021 and loan bears interest 
at 12.25% per year (floating).

3. Fasilitas 3 - Term Loan - 2 (TL-2) - Perubahan 3. Facility 3 - Term Loan - 2 (TL-2) - Amendment
Fasilitas pinjaman berupa Term Loan (TL-2) ini 
ditujukkan sebagai pembiayaan piutag plasma 
melalui takeover hutang plasma di Bank Mandiri.

Loan facility in the form of Term Loan (TL-2) is 
intended as a plasma receivable financing through dobt 
takeover plasma at Bank Mandiri.

Fasilitas ini memiliki plafon pinjaman sebesar 
Rp 31.410, berjangka waktu sejak 14 Maret 2013 
sampai 14 Maret 2021 dan dikenakan bunga 
pinjaman sebesar 12,25% per tahun (floating).

This facility has a loan limit of Rp 31,410, 
since March 14, 2013 until March 14, 2021 and loan 
bears interest at 12.25% per year (floating),

Berdasarkan surat Persetujuan Perubahan Suku 
Bunga Fasilitas Pinjaman No. 
285/SK/CC/CR2/WB/6/2016 tanggal 15 Juni 2016 
dari PT Bank Permata Tbk, tingkat suku bunga atas 
fasilitas kredit overdraft (OD), TL-1 dan TL-2
menjadi 11,50% per tahun (floating).

Based on approval letter of amendment interest loan
facilities No. 285/SK/CC/CR2/WB/6/2016 on
June 15, 2016 from PT Bank Permata Tbk, the interest 
rate for overdraft (OD), TL-1 and TL-2 facilities 
become 11.50% per year (floating).

Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari 
PT Bank Permata Tbk tersebut dijaminkan dengan 
jaminan sebagai berikut:

The loan facilities obtained from PT Bank Permata Tbk 
are pledged as collateral as follows:

1. Tanah dan bangunan pada perkebunan inti 
Perusahaan (Perubahan) dengan nilai pengikatan 
sebesar Rp 414.227, sertifikat HGU No. 06/Karang 
Anyar seluas 1.975,95 Ha, HGU No. 16/Sebubus 
seluas 784,00 Ha, HGU No. 25/Teluk Tenggiri 
seluas 990,08 Ha, HGU No. 34/Sebubus dan Muara 
Padang seluas 702,85 Ha dan HGU lainnya akan 
diikat kepada PT Bank Permata Tbk sampai dengan 
jumlah Rp 414.227 setelah proses sertifikasi telah 
selesai, paling lambat 25 Juni 2016.

1. Land and building on Company nucleus plantation
(Amendment) with value binding amounting to
Rp 414,227, certificate HGU No. 06/Karang Anyar in
covering area 1,975.95 Ha, HGU No. 16/Sebubus in an 
area of 784.00 Ha, HGU No. 25/Teluk Tenggiri in an 
area of 990.08 Ha, HGU No. 34/Sebubus and Muara 
Padang in an area of 702.85 Ha and Others HGU will 
be tied to the Permata Bank up to the amount of 
Rp 414,227 after the certification process has been 
completed, at the latest June 25, 2016.

2. Tanah dan bangunan pada PKS Perusahaan
(Perubahan) dengan nilai pengikatan sebesar 
Rp 12.463, serifikat HGB No. 2/Karanganyar seluas 
14,99 Ha.

2. Land and building at Company PKS (Amandment) with 
binding value amounting to Rp 12,463, cerificate HGB 
No. 2/Karanganyar area of 14.99 Ha.
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23. UTANG BANK - Lanjutan 23. BANK LOAN - Continued
 

Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari 
PT Bank Permata Tbk tersebut dijaminkan dengan 
jaminan sebagai berikut:

The loan facilities obtained from PT Bank Permata Tbk are 
pledged as collateral as follows:

3. Tanah dan bangunan pada kantor Nasabah 
(Perubahan) dengan nilai pengikatan sebesar 
Rp 2.360, SHGB No. 13/Kalidoni seluas 192 m2, 
SHGB No. 14/Kalidoni seluas 82 m2, 
SHGB No. 15/Kalidoni seluas 327 2, 
SHGB No. 16/Kalidoni seluas 82 m2.

3. Land and building at the Company office (Amandment) 
with binding value amounting to Rp 2,360, 
SHGB No. 13/Kalidoni area of 192 m2, 
SHGB No. 14/Kalidoni area of 82 m2, 
SHGB No. 15/Kalidoni area of 327 m2, 
SHGB No. 16/Kalidoni area of 82 m2.

4. Mesin-mesin PKS (Tetap) dengan nilai pengikatan 
sebesar Rp 30.925.

4. The machines of PKS (Fixed) with value amounting to 
Rp 30,925.

5. Alat berat dan kendaraan (Tetap) dengan nilai 
pengikatan sebesar Rp 7.500.

5. Heavy equipment and vehicles (Fixed) with value 
amounting to Rp 7,500.

6. Piutang dagang Perusahaan (Tetap) dengan nilai 
pengikatan sebesar Rp 2.500.

6. Accounts Receivable (Fixed) with value amouting to 
Rp 2,500.

7. Persediaan Perusahaan (Tetap) dengan nilai 
pengikatan sebesar Rp 12.000.

7. Company inventories (Fixed) with value amounting to 
Rp 12,000.

8. Jaminan personal (Tetap) atas nama Tn. Ludjianto 
Setijo dan Ny. Anne Patricia Sutanto senilai tidak 
terbatas.

8. Unconditional Personal Guarantee (Fixed) on behalf of
Mr. Ludjianto Setijo and Mrs. Ane Patricia Sutanto 
with nominal of unlimited.

9. Piutang dagang Plasma (Tetap) dengan nilai 
pengikatan sebesar Rp 95.000.

9. Account Receivable-Plasma (Fixed) with value 
amounting to Rp 95,000.

Pinjaman tersebut memiliki pembatasan-pembatasan 
tertentu dan termasuk diantaranya rasio keuangan yang 
harus dipenuhi seperti yang disebutkan dalam perjanjian 
kredit yaitu Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 
sebesar 1,10x dan Debt to Equity Ratio (DER) tahun 
2015: 4.00x, 2016: 3.00x, 2017: 2.00x.

The loans contain certain covenants and others financial 
ratio to be fulfilled as stated in the loan agreements are 
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1.10x and Debt to 
Equity Ratio (DER) 2015: 4.00x, 2016: 3.00x, 2017: 2.00x.

24. UTANG LAIN-LAIN 24. OTHER PAYABLES
30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015
a. Utang Jangka Pendek a.  Account Payable - Short Term

Pihak Ketiga Third parties
PT Golden Harvest

Cocoa Indonesia 2.000 - - -
PT Golden Harvest Cocoa

Indonesia
Jumlah 2.000 - - - Total
Pihak berelasi Related parties
PT Anugerah Perkasa

Semesta - - - 25.000
PT Anugerah Perkasa 

Semesta
Utang lain - lain - - - 4.900 Other payable
Jumlah - - - 29.900 Total

b. Utang Jangka
Panjang

b. Account Payable - Long Term

Pihak berelasi Related parties
PT Anugerah Perkasa

Semesta 43.588 179.484 197.643 179.484
PT Anugerah Perkasa 

Semesta
PT Mahesa

Engineering and
Constructor 1.376 1.276 - -

PT Mahesa Engineering and 
Constructor

Lain - lain - 3.400 25.975 Others
Jumlah 44.964 180.760 201.043 205.459 Total
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24. UTANG LAIN-LAIN - Lanjutan 24. OTHER PAYABLES – Continued

PT Anugerah Perkasa Semesta PT Anugerah Perkasa Semesta

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 012/DIR-FI/AFILIASI/XII/2017 tanggal 
29 Desember 2017. PT Anugerah Perkasa Semesta dengan 
ini memberi pinjaman secara berkala, yang sesuai 
kebutuhan PT Meta Epsi, dengan ketentuan saldo utang 
setiap saat PT Anugerah Perkasa Semesta kepada 
PT Meta Epsi tidak boleh melebihi Rp 200.000 dengan 
jangka waktu 29 Desember 2017 - 29 Desember 2020 dan 
bunga 6% per tahun.  Perusahaan diwajibkan membayar 
kembali seluruh utangnya kepada PT Anugerah  Perkasa 
Semesta pada saat perjanjian ini jatuh tempo, yaitu pada 
saat berakhirnya perjanjian ini ("jatuh tempo"). 
Perusahaan diperbolehkan membayar seluruh atau 
sebagian utang kepada PT Anugerah  Perkasa Semesta 
sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini.

Based on Affiliated Loan Agreement 
No. 012 / DIR-FI / AFILIASI / XII / 2017 on 
December 29, 2017. PT Anugerah Perkasa Semesta hereby 
grants the loan on a regular basis, as required by 
PT Meta Epsi, provided that the balance of debt at any 
time PT Anugerah Perkasa Semesta to PT Meta Epsi 
shall not exceeds Rp 200,000 for a period of 
December 29, 2017 - December 29, 2020 and the loan 
bear at 6% per year. The Company’s is obliged to repay 
all of its debts to PT Anugerah Perkasa Semesta at the 
time the agreement is due at the time of termination of this 
agreement ("maturity"). The Company is entitled to pay all 
or in part of PT Anugerah Perkasa Semesta before the due 
date of this agreement.

PT Mahesa Engineers and Constructor PT Mahesa Engineers and Constructor

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 014/DIR-KA/AFILIASI/XII/2017 tanggal 
29 Desember 2017. PT Mahesa Engineers and Constructor 
dengan ini memberi Pinjaman secara berkala, yang sesuai 
kebutuhan PT Meta Epsi, dengan ketentuan saldo Utang 
setiap saat PT Mahesa Engineers and Constructor kepada 
PT Meta Epsi tidak boleh melebihi 
Rp 5.000 dengan jangka waktu 29 Desember 2017 -
29 Desember 2020 dan bunga 6% per tahun.  Perusahaan
diwajibkan membayar kembali seluruh utangnya kepada 
PT Mahesa Engineers Contractors pada saat perjanjian ini 
jatuh tempo, yaitu pada saat berakhirnya Perjanjian ini 
("Jatuh Tempo"). Perusahaan diperbolehkan membayar 
seluruh atau sebagian Utang kepada 
PT Mahesa Engineers and Constructor sebelum tanggal 
Jatuh Tempo Perjanjian ini.

Based on Affiliated Loan Agreement 
No. 014 / DIR-KA / AFILIASI / XII / 2017 on 
December 29, 2017. PT Mahesa Engineers and 
Constructor hereby grants Loans periodically, as required 
by PT Meta Epsi, provided that the balance of Debt at any 
time PT Mahesa Enginneers Contractors to PT Meta Epsi 
shall not exceeds Rp 5,000 with a period of 
December 28, 2017 - December 28, 2020 and the loan 
bear at 6% per year. The Company’s is required to repay 
all of its debts to PT Mahesa Engineers Contractors on the 
maturity of this agreement at the time of termination of this 
Agreement ("Due date"). The Company is entitled to pay 
all or in part of PT Mahesa Engineers and Constructor 
before the Due Date of this Agreement.

PT Mesa Inti Kebun PT Mesa Inti Kebun

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 015/DIR-FI/AFILIASI/XII/2017 tanggal 
29 Desember 2017. PT Mesa Inti Kebun dengan ini 
memberi Pinjaman secara berkala, yang sesuai kebutuhan 
PT Meta Epsi, dengan ketentuan saldo Utang 
setiap saat PT Mesa Inti Kebun kepada 
PT Meta Epsi tidak boleh melebihi Rp 5.000  dengan 
jangka waktu 29 Desember 2017 - 29 Desember 2020 dan 
bunga 6% per tahun.  Perusahaan diwajibkan membayar 
kembali seluruh utangnya kepada PT Mesa Inti Kebun 
pada saat perjanjian ini jatuh tempo, yaitu pada saat 
berakhirnya Perjanjian ini ("Jatuh Tempo"). 
diperbolehkan membayar seluruh atau sebagian Utang 
kepada PT Mesa Inti Kebun sebelum tanggal Jatuh Tempo 
Perjanjian ini.

Based on Affiliated Loan Agreement
No. 015/DIR-FI/AFILIASI/XII/2017 on 

December 29, 2017. PT Mesa Inti Kebun hereby grants 
Loans periodically, as required by PT Meta Epsi, provided 
that any outstanding Debts at PT Mesa Inti Kebun 
to PT Meta Epsi shall not exceed 
Rp 5,000  for a period of 29 December 2017 -
December 29, 2020 and the loan bear at 6% per year. The 
Company is required to repay all of its debts to PT Mesa 
Inti Kebun upon maturity of this agreement at the time of 
termination of this Agreement ("Maturity"). is allowed to 
pay all or in part of PT Mesa Inti Kebun before the Due 
Date of this Agreement.
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24. UTANG LAIN-LAIN - Lanjutan 24. OTHER PAYABLES – Continued

PT Golden Harvest Cocoa Indonesia PT Golden Harvest Cocoa Indonesia
Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 027/GHCI/DIR/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017. 
PT Golden Harvest Cocoa Indonesia dengan ini memberi 
Pinjaman secara berkala, yang sesuai kebutuhan 
PT Meta Epsi, dengan ketentuan saldo Utang 
setiap saat PT Golden Harvest Cocoa Indonesia kepada 
PT Meta Epsi tidak boleh melebihi Rp 10.000 dengan 
jangka waktu 10 Agustus 2017 - 31 Oktober 2018.
Perusahaan diwajibkan membayar kembali seluruh 
utangnya kepada PT Golden Harvest Cocoa Indonesia
pada saat perjanjian ini jatuh tempo, yaitu pada saat 
berakhirnya Perjanjian ini ("Jatuh Tempo"). 
diperbolehkan membayar seluruh atau sebagian Utang 
kepada PT Golden Harvest Cocoa Indonesia sebelum 
tanggal Jatuh Tempo Perjanjian ini.

Based on Affiliated Loan Agreement
No. 027/GHCI/DIR/VIII/2017 on August 10, 2017. 

PT Golden Cocoa Harvest Indonesia hereby grants Loans 
periodically, as required by PT Meta Epsi, provided that 
any outstanding Debts at PT Golden Cocoa Harvest 
Indonesia to PT Meta Epsi shall not exceed 
Rp 10,000  for a period of on August 10, 2017 -
October 31, 2020. The Company is required to repay all of 
its debts to PT Golden Cocoa Harvest Indonesia upon 
maturity of this agreement at the time of termination of this 
Agreement ("Maturity"). is allowed to pay all or in part of 
PT Golden Cocoa Harvest Indonesia before the Due Date 
of this Agreement.

25. UANG MUKA PELANGGAN 25. ADVANCE FROM CUSTOMER
30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

PT Hollit International 260 245 - - PT Hollit International

Jumlah 260 245 - - Total

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA 26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Perhitungan atas liabilitas estimasi untuk imbalan kerja 
dilakukan oleh aktivitas dengan menggunakan pendekatan 
liabilitas yang mana lebih besar antara imbalan yang 
diberikan oleh Perjanjian Kerjasama Bersama dengan UU 
Ketenagakerjaan No. 13/2003.

The estimation of the benefit obligation was perfomed by 
an actuary using an approach based on the higher of 
benefit obligation provided under the Company’s existing 
Collective Labour Law No. 13/2003.

Perhitungan liabilitas estimasian atas imbalan kerja untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada tangal 
30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-
masing tertanggal 8 Januari 2019, 21 Maret 2018 dan 30 
Maret 2017 disiapkan oleh PT Bumi Dharma Aktuaria 
sebagai aktuaris independen, dengan menggunakan 
metode “Project Unit Credit”. Untuk tahun yang berakhir 
pada tahun 31 Desember 2015, disiapkan oleh 
PT Konsul Penata Sejahtera, aktuaris independen, dengan 
menggunakan metode “project unit credit”.

The calculation of estimated liabilities for employee 
benefits for the years ended September 30, 2018, 
December, 31 2017 and 2016, was prepared by 
PT Bumi Dharma Aktuaria as independent actuary, on 
January 8, 2019, March 21, 2018 and March 30, 2017
respectively, using the “Project Unit Credit” method.
For the year ended December 31, 2015, prepared by 
PT Konsul Penata Sejahtera, an independent actuary, 
using the "project unit credit" method.

Asumsi yang digunakan untuk menghitung estimasi 
imbalan kerja pada tanggal 30 September 2018, 
31 Desember 2017, 2016 dan 2015 sebagai berikut:

The assumptions used in determining employment benefits 
as of September 30, 2018, December 31, 2017, 2016 and 
2015 are as follows:

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

Rata-rata usia (Tahun) untuk
karyawan tetap 42,60 46,50 45,50 49,13

Average age (years) for
permanent employee

Rata-rata masa kerja
(Tahun) untuk karyawan 
tetap 11,06 12,58 14,65 10,92

Average working period (Years)
for permanent employees

Tingkat diskonto tahunan 8,42% 6,48% 8,09% 9,00% Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji

tahunan 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Annual rate salary

increase

Tabel mortalita
TMI-2011 /
TMI-2011

TMI-2011 /
TMI-2011

TMI-2011 /
TMI-2011

TMI III /
TMI III Mortality table

Usia pensiun 55 55 55 55 Retirement age
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26. LIABILITAS IMBALAN KERJA - LANJUTAN 26. EMPLOYEE BENEFITAS LIABILITIES –
CONTINUED

Asumsi yang digunakan untuk menghitung estimasi 
imbalan kerja pada tanggal 30 September 2018, 
31 Desember 2017, 2016 dan 2015 sebagai berikut:

The assumplions used in determining employment 
benefits as of September 30, 2018, December 31, 
2017, 2016 and 2015 are as follows:

a. Perubahan liabilitas imbalan kerja a. Changes in employee benefit liability

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

Liabilitas pada awal 
periode 1.874 1.686 2.465 2.598 Initial period liabilities

Beban tahun berjalan 203 265 310 424 Current year expenses
Realisasi pembayaran 

imbalan pasca tahun 
berjalan - - (331) (2)

Realized payment of benefits
after the current year

Penghasilan 
komprehensif lain (154) (77) (758) (555)

Other comprehensive 
income

Liabilitas pada akhir 
periode 1.923 1.874 1.686 2.465 Total liabilities

Perusahaan anak - - 8.963 5.601 Subsidiary
Total 1.923 1.874 10.649 8.066 Total

b. Beban imbalan kerja b. Employee benefit expenses

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

Biaya jasa kini 101 129 89 195 Current Service cost
Biaya bunga 102 136 221 229 Interest cost

Jumlah 203 265 310 424 Total
Perusahaan Anak - - 1.579 1.104 Subsidiary

Jumlah 203 265 1.889 1.528 Total

c. Rincian penghasilan komprehensif lainnya c. Details of other comprehensive income

30 September/
September 30

31 Desember/ 
December 31

2018 2017 2016 2015

Saldo awal 849 952 194 (361) Beginning balance
Penyesuaian - (180) - - Correction
Periode berjalan 154 77 758 555 Current period 

Saldo akhir 1.003 849 952 194 Ending balance

Sensitivitas keseluruhan liabilitas pensiun terhadap
perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai 
berikut:

Sensitivity overall pension liabilities against changes in the 
basic assumptions weighted basis is as follows:

30 September/ September 30
Perubahan asumsi/

Changes in assumption 
Dampak pada liabilitas/ 
Impact on overall liability

Tingkat bunga diskonto Kenaikan 1%/ Increase by 1% 1.903 Discount rate
Penurunan 1%/ Decrease by 1% 1.946

Tingkat kenaikan gaji Kenaikan 1%/ Increase by 1% 1.946
Salary increment
projetion rate

Penurunan 1%/ Decrease by 1% 1.902

270



PT META EPSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Pada dan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 
30 September 2018, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

PT META EPSI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

As of  and for the six months period ended 
September 30, 2018 and for the years ended December 31, 

2017, 2016 and 2015
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 

27. MODAL SAHAM 27. CAPITAL STOCK
Berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 20 Mei 2013
yang dibuat oleh Anna Maria Kelana, S.H., MKn.,
sehubungan dengan keputusan sirkuler pemegang saham 
diluar rapat umum pemegang saham PT Meta Epsi 
sebanyak 744.329 lembar saham kepada 
PT Central Energi Pratama dan 61.794 lembar saham 
kepada PT Anugerah Perkasa Semesta, sehingga 
seluruhnya berjumlah 806.123 dengan nominal per saham 
sebesar Rp 100.000 (dalam rupiah penuh) dengan nilai 
nominal seluruhnya sebesar Rp 80.612.

Based on Notarial Deed No. 36 on May 20, 2013 made by 
Anna Maria Kelana, S.H., MKn. in relation to the 
resolution of the shareholders circulation outside the 
stockholders' meeting of PT Meta Epsi of 744,329 shares to 
PT Central Energi Pratama and 61,794 shares to 
PT Anugerah Perkasa Semesta, resulting in a total of 
806,123 with a nominal per share Rp 100,000 (in full 
amount  rupiah) with a total nominal value of Rp 80,612.

Berdasarkan Akta Notaris No. 73 tanggal 18 April 2018
yang dibuat oleh Desman, S.H., M.Hum., M.M., berbunyi
sebagai berikut :

Based on Notarial Deed No. 73 dated April 18, 2018 made 
by Desman, S.H., M. Hum., M.M., read as follows: 

1. Perusahaan memiliki utang kepada 
PT Anugerah Perkasa Semesta sebesar Rp 179.484

2. PT Central Energi Pratama mempunyai utang kepada 
perusahaan sebesar Rp 114. 316

3. Perusahaan mengalihkan piutang PT Central Energi 
Pratama kepada PT Anugerah Perkasa Semesta sebesar 
Rp 114.316 dengan cara melakukan koversi terhadap 
utang sebesar Rp 179.484, sehingga sisa utang 
PT Anugerah Perkasa Semesta sebesar Rp 65.168.

4. Diambil bagian oleh PT Anugerah Perkasa Semesta 
sebesar Rp 65.168 dengan cara melakukan konversi 
utang menjadi modal, sehingga modal PT Anugerah 
Perkasa Semesta pada PT Meta Epsi menjadi 
Rp 71.347

5. Perusahaan meningkatkan modal dasar dari 
Rp 100.000 menjadi Rp 583.122, modal ditempatkan 
dan disetor penuh dari Rp 80.612 menjadi Rp 145.780

1. The company has a debt of Rp 179,484 to 
PT Anugerah Perkasa Semesta

2. PT Central Energi Pratama has a debt to the company 
of Rp 114. 316

3. The company transferred PT Central Energi Pratama's 
receivables to PT Anugerah Perkasa Semesta in the 
amount of Rp 114,316 by converting to a debt of 
Rp 179,484, so that the remaining debt PT Anugerah
Perkasa Semesta for Rp. 65,168.

4. PT Anugerah Perkasa Semesta took part in the amount 
of Rp 65,168 by conducting debt conversion into 
capital, so that the capital of PT Anugerah Perkasa 
Semesta at PT Meta Epsi became Rp. 71,347

5. The company increased authorized capital from 
Rp 100,000 to Rp 583,122, issued and fully paid 
capital from Rp 80,612 to Rp 145,780

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal
30 September 2018 , 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
adalah sebagai berikut:

The compositions of the Company stockholders’ as of 
September 30, 2018, December 31. 2017, 2016 and 2015 
are as follows:

30 September 2018 / September 30, 2018

Pemegang Saham/ Shareholder’s
% Kepemilikan/

% ownership
Lembar Saham/
Number of share

Nilai/
Amount

PT Central Energi Pratama 51% 744.329.000 74.433
PT Anugerah Perkasa Semesta 49% 713.476.000 71.347
Jumlah/Total 100% 1.457.805.000 145.780

31 Desember 2017, 2016 dan 2015 / December 31, 2017, 2016 and 2015

Pemegang Saham/ Shareholder’s
% Kepemilikan/

% ownership
Lembar Saham/
Number of share

Nilai/
Amount

PT Central Energi Pratama 92% 744.329 74.433
PT Anugerah Perkasa Semesta 8% 61.794 6.179
Jumlah/Total 100% 806.123 80.612
Pengelolaan Modal Capital Management
Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk 
memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk 
mendukung usaha dan memaksimalkan imbal hasil bagi 
pemegang saham.

The primary objective of the Company capital management is 
ti ensure that it maintains healthy capital ratios in order to 
support its business and maximize shareholders value.

Perusahaan disyaratkan untuk memelihara tingkat 
permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman. Persyaratan 
permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi oleh 
Perusahaan terkait pada tanggal 30 September 2018,
31 Desember 2017, 2016 dan 2015. Selain itu Perusahaan
juga dipersyaratkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 
2007 tentang Perusahaan Terbatas, efektif sejak tanggal 16 
Agustus 2007 untuk mengalokasikan sampai dengan 20% 
dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh kedalam 
dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. 
Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan 
oleh Perusahaan pada setiap RUPST.

The Company are required under respective loan agreements 
to maintain the level of existing share capital. This externally 
imposed capital requirement has been complied by the 
relevant entities as of September 30, 2018, December 31, 
2017, 2016 and 2015. In addition, the Company are also 
required by the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited 
Liability Entities, effective August 16, 2007, to allocate and 
maintain a non-distributable reserve fund untul the said 
reserve reaches 20% of the issued and fully paid share 
capital. This externally imposed capital requirements are 
considered by the Company at each AGM.
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28. KEPENTINGAN NON PENGENDALI 28. NON CONTROLLING INTEREST

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

PT Andira Agro Tbk - - 42.786 42.517 PT Andira Agro Tbk
PT Mesa Inti Kebun - - - - PT Mesa Inti Kebun
PT Meta Epsi Minatara - - 30 36 PT Meta Epsi Minatara
PT Mahesa Engineers & 

Constructor - - 3 28
PT Mahesa Engineers &

Constructor

Jumlah - - 42.819 42.581 Total

29. TAMBAHAN MODAL DISETOR 29. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL
 

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

Dampak program
pengampunan pajak
(catatan 41) 408 393 - -

Impact of tax amnesty program
(notes 41)

Rugi transaksi perusahaan 
sepengendali (8.963) - - -

Loss from transaction under
Common

Koreksi atas pelepasan 
investasi perusahaan anak 
progam pengampunan 
pajak (15) - - -

Correction from divestment of
subsidiaries of tax amnesty 

program

Jumlah (8.570) 393 - - Total
 

30. PENDAPATAN - BERSIH 30. REVENUE - NET

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018

2017 
(Tidak 

Diaudit/
Unaudited) 2017 2016 2015

Proyek (Paket 8) 24.099 13.467 39.440 48.895 - Project (Package 8)
Proyek (Cilacap) 11.980 - - - - Project (Cilacap)
Pendapatan non proyek - - - 3.746 3.777 Non project revenue

Jumlah 36.079 13.467 39.440 52.641 3.777 Total

Pendapatan kepada pelanggan tunggal yang melebihi 10% 
dari total penjualan adalah sebagai berikut:

Revenue to a single customer exceeding 10% of total sales 
are as follows:

Jumlah/ Total
30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018

2017 
(Tidak 

Diaudit/
Unaudited) 2017 2016 2015

PT PLN (Persero) 24.099 13.467 39.440 48.895 - PT PLN (Persero)
PT Pertamina (Persero) 11.980 - - - - PT Pertamina (Persero)
Pendapatan non proyek - - - - 3.777 Non project revenue
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30. PENDAPATAN - BERSIH - Lanjutan 30. REVENUE - NET - Continued

Persentase terhadap jumlah penjualan /
Percentage to total sales

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018

2017 
(Tidak 

Diaudit/
Unaudited) 2017 2016 2015

PT PLN (Persero) 66,80% 100% 100% 92,88% - PT PLN (Persero)
PT Pertamina (Persero) 33,20% - - - - PT Pertamina (Persero)
Pendapatan non proyek - - - - 100% Non project revenue

31. BEBAN POKOK PENDAPATAN 31. COST OF REVENUE

Merupakan  saldo  beban  pokok pendapatan per 
30 September 2018 dan 2017 (tidak diaudit) 31 Desember 
2017, 2016 dan 2015 yang terdiri dari:

Represents the balance of cost of revenue per
September 30, 2018 and 2017 (unaudited), December 31, 
2017, 2016 and 2015 were comprised of:

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018

2017 
(Tidak 

Diaudit/
Unaudited) 2017 2016 2015

Proyek Paket 8 15.250 10.773 23.612 25.077 - Package 8 project
Proyek Cilacap 8.832 - - - - Cilacap project
Proyek Gorontalo - - - 30.099 - Gorontalo project
Proyek B5 - - - - 2.363 B5 project
Proyek Paket 5 - - - - 20 Package 5 project
Proyek IFB 2A - - - - 204 IFB 2A Project
Proyek NTT - - - 1.053 - NTT project
Jumlah 24.082 10.773 23.612 56.229 2.587 Total

Beban pokok penjualan dari pemasok yang melebihi 
10% dari total penjualan adalah sebagai berikut:

Cost of good sold from a single supplier exceeding 10% of 
total sales are as follows:

Jumlah/ Total
30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018

2017 
(Tidak 

Diaudit/
Unaudited) 2017 2016 2015

Proyek Paket 8 15.250 10.773 23.612 25.077 - Package 8 project
Proyek Cilacap 8.832 - - - - Cilacap project
Proyek Gorontalo - - - 30.099 - Gorontalo project
Proyek B5 - - - - 2.363 B5 project

Persentase terhadap jumlah beban pokok penjualan /
Percentage to total cost of good solds

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018

2017 
(Tidak 

Diaudit/
Unaudited) 2017 2016 2015

Proyek Paket 8 63,30% 100% 100% 44,60% - Package 8 project
Proyek Cilacap 36,70% - - - - Cilacap project
Proyek Gorontalo - - - 53,52% - Gorontalo project
Proyek B5 - - - - 91,30% B5 project
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32. BEBAN USAHA 32. OPERATING EXPENSE

Akun ini terdiri dari: This account consists of:

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018

2017 
(Tidak 

Diaudit/
Unaudited) 2017 2016 2015

Gaji dan tunjangan 2.396 3.306 3.571 3.378 6.315 Wages and salaries
Keperluan kantor dan dapur

681 783 131 577 999
Office and kitchen

supplies
Penyusutan aset tetap (lihat

catatan 15) 535 537 712 733 2.063
Depreciatiation of fixed

Assets (notes 15)
Jasa professional 528 288 329 836 1.461 Proffesionals fees
Estimasi imbalan pasca kerja

(lihat catatan 26) 203 - 265 311 424
Employee benefits (see

notes 26)
Asuransi 117 39 - - Insurance
Umum 227 1.061 51 175 1.171 General
Transportasi 63 67 80 225 112 Transportation
Perizinan 173 - - - - License
Perbaikan dan pemeliharaan 54 570 95 196 127 Repair and maintenance
Biaya keuangan dan bank 36 29 40 596 55 Finance and bank cost
Pemasaran 10 50 50 313 141 Marketing
Biaya pajak - - - 53 181 Tax expense
Piutang tak tertagih - - - - 857 Bad debt

Jumlah 5.023 6.730 5.324 7.393 13.906 Total

33. PENDAPATAN KEUANGAN 33. FINANCIAL INCOME 

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018

2017 
(Tidak 

Diaudit/
Unaudited) 2017 2016 2015

Pendapatan bunga 6 233 255 31 189 Interest income

Jumlah 6 233 255 31 189 Total
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34. PENDAPATAN LAIN – LAIN 34. OTHER INCOME 

Merupakan saldo pendapatan (beban) lain-lain per 
30 September 2018 dan 2017 (tidak diaudit), 
31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang terdiri dari:

Represents the balance of other income (expenses) per 
September 30, 2018 and 2017 (unaudited),
December 31, 2017, 2016 and 2015were comprised of:

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018

2017 
(Tidak 

Diaudit/
Unaudited) 2017 2016 2015

Pendapatan Lain-lain: Other Income:

Laba Selisih Kurs-Realisasi 297 3 992 727 2.135
Profit as quietly

Exchange - Realized

Keuntungan atas penjualan 
aset tetap 188 - - - -

Gain as disposal
property, plant an

d equipment    

Bagian laba anak perusahaan - 4.678 2.325 509 -
The share of net income

of subsidiaries
Pendapatan lain-lain 3.094 3.393 4.581 - 766 Other Revenue

Jumlah 3.579 8.074 7.898 1.236 2.901 Total

35. BEBAN BUNGA 35. INTEREST EXPENSE

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018

2017 
(Tidak 

Diaudit/
Unaudited) 2017 2016 2015

Bunga bank 3.557 - 2.780 - 8.854 Bank interest
Bunga sewa pembiayaan 7 3 3 5 - Finance lease interest

Jumlah 3.564 3 2.783 5 8.854 Total

36. BEBAN KEUANGAN 36. FINANCIAL EXPENSES

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018

2017 
(Tidak 

Diaudit/
Unaudited) 2017 2016 2015

Biaya administrasi dan 
provisi bank - 29 - - 116

Administrative and provision 
Expenses

Jumlah - 29 - - 116 Total
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37. BEBAN LAIN-LAIN 37. OTHER EXPENSE

30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018

2017 
(Tidak

Diaudit/
Unaudited) 2017 2016 2015

Beban Lain-lain: Other Expenses

Rugi selisih kurs - realisasi 144 9 1.042 148 3.909
Foreign exchange loss -

Realized
Beban pajak 169 - 414 - - Tax expenses
Biaya lain-lain 36 - - - - Other expense
Denda pajak 1 435 923 10 126 Tax penalties
PBB 348 - - - - PBB
Bagian rugi bersih anak 

perusahaan - - 7.634 464 7.033 Subsidiary’s loss portion
Sewa pembiayaan konsumen - - - - - Finance lease expense

Jumlah 698 444 10.013 622 11.068 Total

38. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM 
MATA UANG ASING

38. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES 
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017, 
2016 dan 2015, aset dan liabilitas moneter Perusahaan
dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

As of September 30, 2018, December, 31 2017, 2016 and 
2015, the carrying amount of the Company monetary assets 
and liabilities in foreign currencies are as follows:

Mata uang asing/ Foreign currencies
30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015

Aset Assets
Bank S$ 1.290 S$ 1.380 - - Banks

€ 4.415 € 4.984 € 5.493 € 5.810
$ 176.016 $ 176.484 $ 182.317 $ 199.915

Deposito - $ 167.227 $ 167.227 $ 167.227 Deposits

Piutang usaha $ 380.653 $ 83.382 - - Account receivable

Piutang lain - lain $ 5.801 $ 51.815 $ 55.157 $ 197.828 Other receivable

Uang muka karyawan - - $ 56.961 $ 8.813 Employee advance

Aset lain - lain - - $ 34.000 $ 34.000 Other Assets

Liabilitas Liability

Utang usaha - pihak ketiga $781.747 $ 743.491 $ 654.108 $ 654.108
Account  payable - third

Parties
- - - € 5.914

Pendapatan diterima dimuka - - $ 17.956 $ 1.665.550 Income earned advance

Utang lain-lain - $ 443.992 $ 443.992 $ 446.986 Other payable
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38. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM 
MATA UANG ASING - Lanjutan

38. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES 
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES -
Continued

Setara dengan Rp/ Equivalent to Rp
30 September/
September 30 31 Desember/ December 31

2018 2017 2016 2015
Aset Assets
Bank 14 14 - - Banks

77 81 78 88
2.628 2.391 2.450 2.758

Deposito - 2.266 2.247 2.307 Deposits
Piutang usaha 5.683 1.130 - - Account receivables
Piutang lain - lain 87 701 741 2.729 Other receivable
Uang muka karyawan - - 765 122 Employee advance
Aset lain - lain - - 457 469 Other Assets
Jumlah 8.489 6.583 6.738 8.473 Total
Liabilitas Liability

Utang usaha - pihak ketiga 11.671 10.073 8.879 9.023
Account  payable – third

parties
- - - 89

Pendapatan diterima dimuka - - 241 22.976 Unearned advance

Utang lain-lain - 6.015 5.965 6.166 Other payable

Jumlah 11.671 16.088 14.995 38.254 Total

Liabilitas - bersih 3.182 9.505 8.077 29.781 Liability - net

39. PERJANJIAN - PERJANJIAN PENTING 39. SIGNIFICANT AGREEMENTS
Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan baik 
secara sendiri maupun tergabung dalam suatu konsorsium 
melakukan beberapa perjanjian kontrak kerja dengan 
pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak 
ketiga. dengan rincian sebagaui berikut:

In the course of its business activities the Company either 
by itself or in consorsium entered into several working 
contracts with related anf third parties. with details as 
follows:

a. PLTU Gorontralo 2x25 MW Under Turnkey Basis a. PLTU Gorontalo 2x25 MW Under Turnkey Basis
Pada tanggal 30 Oktober 2007 berdasarkan Perjanjian 
Kontrak No. 244 PJ.041.DIR/2007. Perusahaan dan 
PT PLN Persero mengadakan perjanjian kontrak kerja 
untuk proyek PLTU Gorontalo 2x25 MW Under 
Turnkey basis dengan nilai kontrak sebesar 
Rp 342.711 dan USD 33.445.225 termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai.

On October 30, 2007 based on Contract Agreement 
No. 244 PJ/041/DIR/2007. The Company and PT PLN 
Persero entered into a working contract agreement 
with PLTU Gorontalo 2 x 25 MW under Turnkey Basis,
with contract value of Rp 342,711 and 
USD 33,445,225 including Value Added Tax. 

Perjanjian ini telah mengalami perubahan melalui 
addendum kontrak No. A.02 / 2010 tanggal 17 Mei 
2010 tentang perpanjangan masa kontrak sampai 
dengan 8 Juni 2011 

The Agreement has been amended by Amendment 
Contract No. A.02/2010 on May 17, 2010 regarding 
the extension of contract until June 8, 2011

Berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan harus 
menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 
Performance Bond kepada PT PLN Persero yang 
diterbitkan oleh bank masing-masing sebesar 
Rp 34.271 dan USD 3.344.523.

Based on this Agreement, the Company must submit a 
performance guarantee Performance Bond to PT PLN 
Persero issued by each bank in the amount of Rp. 
34,271 and USD 3,344,523.

Pada bulan Maret 2011, karena perpanjangan waktu 
Extension of Time - EOT ke -1 sudah akan berakhir. 
maka Perusahaan mengajukan perpanjangan waktu 
EOT ke-2 selama 20 dua puluh bulan sehingga 
penyelesaian proyek menjadi:

On March 2011, due to first of the Extension of Time -
EOT has expired. the Company proposed second EOT 
for 20 months and the term of finishing project 
became:

a. COD ke-1 : 7 Desember 2012 a. COD - 1 : December 7, 2012
b. COD ke-2 : 7 Februari 2013 b. COD - 2 : February 7, 2013
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39. PERJANJIAN - PERJANJIAN PENTING -
Lanjutan

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS - Continued

a. PLTU Gorontralo 2x25 MW Under Turnkey Basis -
Lanjutan

a. PLTU Gorontalo 2x25 MW Under Turnkey Basis -
Continued

Disaat usulan EOT - 2 sedang akan disetujui. ternyata 
pada tanggal 20 September 2011. Perusahaan 
menerima Surat Pemutusan Kontrak Contract 
Termination dari pelanggan dan dasar Contract 
Termination tersebut maka Pelanggan PT PLN Persero 
meminta kepada PT Bank Niaga Tbk Bank 
penyandang dana/fasilitas Perusahaan untuk 
mencairkan Jaminan Bank yang diterbitkan untuk 
kepentingan Perusahaan dalam proyek ini. 

When the EOT is going to be approved. the Company 
on September 20, 2011 received Contract Termination 
from the Customer and based on the 
Contract Termination the Customer of PT PLN Persero 
request to PT Bank Niaga Tbk as a the guarantee bank 
to liquid the Guarantee Deposit for this project.

Jaminan Bank tersebut terdiri dari: The Bank Guarantee consist of:
- Performance Bond dalam mata uang USD dan IDR 

dengan nilai setara Rp 65.000 dan berakhir pada 
tanggal tanggal 6 september 2011

- Performance Bond in USD and IDR currency with 
total amount of Rp 65,000 and terminate on 
September 6, 2011.

- Advance Payment Bond dalam mata uang USD dan 
IDR dengan nilai setara Rp 60.000.

- Advance Payment Bond in USD and IDR Currency 
with the total amount of Rp 60,000.

Sehubungan dengan adanya rencana pencairan
Jaminan Bank tersebut dengan tujuan untuk 
mempertahanakan hak dan kepentingan perusahaan. 
maka Perusahaan memutuskan untuk menggugat 
PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT PLN Persero di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar tidak 
mencairkan Jaminan Bank.

Regarding the disbursement of the Bank Guarantee 
and with the aim to defend the rights and interest of the 
Company then the Company decided to legally issue 
PT Bank CIMB Niaga Tbk and PT PLN Persero in 
South Jakarta District Court in order not to liquid the 
Bank Guarantee.

b. Proyek Paket 8 b. Package 8
Pada tanggal 23 November 2011 berdasarkan 
Perjanjian Kontrak No. 442. PJ/041/DIR/2011. 
Perusahaan dan PT PLN Persero mengadakan 
perjanjian kontrak kerja untuk Proyek Scattered 
Transmissions and Substations Project. Package 8 : 
150 kV Gas Insulated Switcgear for Daan Mogot and 
Semanggi Barat. dengan nilai kontrak Rp 133.191 dan 
USD 19.517.644 termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 
untuk masa kontrak 22 Bulan. Sumber Pendanaan 
terdiri dari PT PLN Persero sebesar 15% dari nilai 
kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai seharga 
Rp 19.979 dan USD 2.927.647. Fasilitas Pinjaman 
sebesar 85% dari nilai Kontrak tidak termsasuk Pajak 
Pertambahan Nilai sebesar Rp 102.920 dan 
USD 15.081.816. Potongan JBIC di Fasilitas Pinjaman 
sebesar 60% dan 85% dari nilai kontrak tidak 
termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 61.752 
dan USD 9.049.090. Potongan Mizuho di Fasilitas 
Pinjaman sebesar 40% dan 85% tidak termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai sebesar Rp 41.168 dan 
USD 6.032.726. Pajak Pertambahan Nilai 10% akan 
dibiayai oleh Pemerintah Indonesia atau dana 
PT PLN Persero.

On November 23, 2011 under the agreement 
No. 442. PJ/041/DIR/2011. the Company and 
PT PLN Persero entered into an Integrated 
Transmission and Alocation Project. 8: 150 kV Gas 
Insulated Switcgear for Daan Mogot and Semanggi 
Barat contracts of Rp 133,191 and 
USD 19,517,644 including Value Added Tax. for a 
contract period of 22 Months. Source of Funding 
consists of PT PLN Persero of 15% of contract value 
including Value Added Tax at Rp 19,979 and 
USD 2,927,647. Loan Facility equal to 85% of 
Contract value excluding Value Added Tax of 
Rp 102,920 and USD 15,081,816. JBIC Discounts in 
Loan Facility of 60% and 85% of the contract value 
excluding Value Added Tax amounting to Rp 61,752 
and USD 9,049,090. Mizuho deductions in Loan 
Facility of 40 % and 85% excluding Value Added Tax 
amounting to Rp 41,168 and USD 6,032,726. Value 
Added Tax 10% will be financed by GOI or 
PT PLN Persero funds.

- Amandemen No. A.01/2015 - Amendment No. A. 01/2015
Berdasarkan Perjanjian Amandemen pada tanggal 
3 Maret 2016 No. A.01/2015 terjadi perubahan 
nama PT Japan AE Power Systems Indonesia dan 
perubahan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Indonesia didalam Peraturan 
No. AHU-30257 .AH.01.02.Tahun 2012 pada 
tanggal 5 Juni 2012 menjadi PT Hitachi Power 
Systems Indonesia.

Based on the Amendment Agreement on 
March 3, 2016 A.01/2015 there was a change of 
name of PT Japan AE Power Systems Indonesia and 
the amendment was approved by the Minister of Law 
and Human Rights of Indonesia in Regulation 
No. AHU-30257 .AH.01.02. 2012 on June 5, 2012 to 
become PT Hitachi Power Systems Indonesia.
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39. PERJANJIAN - PERJANJIAN PENTING -
Lanjutan

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS - Continued

b. Proyek Paket 8 b. Package 8

- Amandemen No. A.01/2015 - Lanjutan - Amendment No. A. 01/2015 - Continued

PT PLN Persero memberikan informasi kepada 
Perusahaan bahwa pembayaran di muka untuk 
bagian pengadaan asing, yang disebut sebagai C.I.F. 
Harga dalam kontrak, harus dicairkan ke rekening 
bank di luar Indonesia. Oleh karena itu, Perusahaan 
membuka rekening bank baru di Singapura.

PT PLN Persero give the information to the 
Company that advance payment for foreign 
procurement portion, which is referred as C.I.F. 
Price in the contract, shall be disbursed to a bank 
account  outside of Indonesia. Therefore, Company 
opened a new bank account in Singapore.

PT Perusahaan Listrik Negara Persero dan 
Perusahaan membahas cara untuk memecahkan 
masalah yang disebabkan oleh ketidaksesuaian 
currrency antara Loan Aggreement selanjutnya 
disebut sebagai "LA" antara Japan Bank for 
International Corporation selanjutnya disebut 
sebagai "MOF" yang disepakati dalam Yen Jepang 
JPY dan Kontrak yang disepakati dalam Dolar 
Amerika Serikat USD / Rupiah Indonesia IDR 
selanjutnya disebut sebagai "Perbedaan". Jumlah 
total LA dalam JPY selanjutnya disebut sebagai 
"LA Amount".

PT Perusahaan Listrik Negara Persero and 
Company discussed the way to solve problems 
caused from the discrepancy of the currrency 
between the Loan Aggreement hereinafter referred to 
as "LA" between Japan Bank for International 
Corporation herein after referred to as "MOF" 
which is agreed in Japanese Yen JPY and the 
Contract which is agreed in the United States Dollar 
USD / Indonesia Rupiah IDR herein after referred to 
as "Discrepancy". The total amount of the LA in JPY 
is hereinafter referred to as "LA Amount".

- Amandemen No. A.02/2016 - Amendment No. A. 02/2016
Berdasarkan Perjanjian Amandemen pada tanggal 
22 Agustus 2016 No. A. 02/2016 terdapat 
perubahan mengenai amandemen Perubahan 
Kondisi Pajak dan Bea.

Based on the Amendment Agreement on 
August 22, 2016 A. 02/2016 there are amendments 

to amendments to Changes in the Conditions of 
Taxes and Customs.

Pemberi kerja harus menanggung dan segera 
membayar semua bea cukai dan bea impor serta 
pajak lokal lainnya seperti Pajak Pertambahan 
Nilai PPN. yang dikenakan oleh hukum negara 
tempat situs tersebut berada di Pabrik dan 
Peralatan yang ditentukan dalam Jadwal Harga 
No. 1 dan yang seharusnya dimasukkan ke dalam 
Fasilitas.

The employer shall bear and promptly pay all 
customs duties and import duties and other local 
taxes such as. e.9.. An additional value of tax VAT. 
imposed by the law of the country to which the site to 
be in the Factory and Equipment specified in 
Schedule of Price No. 1 and which should be 
included in the Facility.

- Amandemen No. A.03/2017 - Amendment No. A.03 / 2017
Berdasarkan Amandemen No. A.03/2017 pada 
tanggal 16 Juni 2017. Nilai Kontrak terdapat 
perubahan menjadi Rp 143.452 dan 
USD 19.517.644,3 termasuk pajak. Sumber 
Pendanaan terdiri dari PT PLN Persero sebesar 
Rp 30.240 dan USD 2.927.646,65 termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai. Fasilitas Pinjaman sebesar 
sebesar Rp 102.920 dan USD 15.081.816,05 tidak 
termsasuk Pajak Pertambahan Nilai. Potongan JBIC 
di Fasilitas Pinjaman sebesar 60% dari 
Fasilitas Pinjaman senilai Rp 61.752 dan 
USD 9.049.089.63 tidak termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai. Potongan Mizuho di Fasilitas 
Pinjaman sebesar sebesar 40% dari Fasilitas 
Pinjaman senilai Rp 41.168 dan USD 6.032.726,42 
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Terdapat 
perpanjangan penyelesaian bahwa semua materi 
akan dikirim dan semua pekerjaan akan selesai 22 
bulan dari tanggal efektif 4 Maret 2018 kontrak 
sampai penerbitan sertifikat penyelesaian atau 
tanggal penyelesaiannya adalah 4 Juni 2018.

Based on Amendment No. A.03/2017 on 
June 16, 2017. Contract Value there is a change to 
Rp 143,452 and USD 19,517,644.3 including taxes. 
Source of Funding consists of PT PLN Persero as 
big as Rp 30,240 and USD 2,927,646.65 including 
Value Added Tax. Loan facilities amounted to 
Rp 102,920 and USD 15,081,816.05 not including 
Value Added Tax. JBIC discount in the Loan Facility 
is 60% of the Facility Loans worth
Rp 61,752 and USD 9,049,089.63 does not include 
Value Added Tax. Mizuho discount in the Loan 
Facility amounting to 40% of the Loan Facility 
worth Rp 41,168 and USD 6,032,726.42 excluding 
Value Added Tax. There is an extension of 
completion that all materials will be sent and all 
work will be completed 22 months from the effective 
date March 4, 2018 contract until the issuance of the 
certificate of completion or the settlement date is 
June 4, 2018.
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39. PERJANJIAN - PERJANJIAN PENTING -
Lanjutan

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS - CONTINUED

b. Proyek Paket 8 b. Package 8

- Minutes of Meeting - Minutes of Meeting

Berdasarkan Minutes of Meeting pada tanggal 
19 Juli 2018 terdapat perpanjangan kontrak yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 
berdasarkan pemberitahuan Dinas Bina Marga 
No. 6187/-1.79513 pada tanggal 28 Juni 2018.

Based on the Minutes of Meeting on July 19, 2018, 
there is a contract extension that ends on December 
31, 2018 based on the notification of the Dinas Bina 
Marga  No. 6187/-1.79513 on June 28, 2018.

- Perjanjian Konsorsium untuk Package 8 of  
Scattered Transmissions and Substations Project

- Consortium Agreement for the Package 8 of 
Scattered Transmissions and Substations Project

Perjanjian Konsorsium Untuk Proyek Paket 8 dari 
Scattered Transmissions dan Substations tanggal 
21 Juni 2010, oleh dan antara Perusahaan dengan 
Marubeni Corporation “Perjanjian Konsorsium
Paket 8”. Perseroan dan Marubeni Corporation
“Marubeni” untuk selanjutnya disebut sebagai 
“Para Pihak Konsorsium Paket 8.” Sehubungan 
dengan pengumuman resmi dari PT PLN Persero 
mengenai lelang atas Proyek Paket 8 dari Scattered 
Transmissions dan Substations “Proyek Paket 8”, 
Para Pihak Konsorsium Paket 8 bermaksud untuk 
membentuk konsorsium secara eksklusif untuk 
tujuan menyiapkan dan memasukan dokumen 
lelang untuk Proyek Paket 8, melakukan negosiasi 
kontrak dengan PT PLN Persero untuk Proyek 
Paket 8 dan apabila diberikan Proyek Paket 8 oleh 
PT PLN Persero, maka akan menjalankan kontrak 
Proyek Paket 8 “Kontrak Utama”. Perjanjian
Konsorsium berlaku sejak tanggal 21 Juni 2010 
sampai dengan pembebasan seluruh kewajiban 
kontraktual berdasarkan Kontrak Utama, termasuk 
jaminan-jaminan dan penyelesaian akhir dan 
menyeluruh atas semua tagihan dan perselisihan, 
apabila ada, dari Para Pihak Konsorsium Paket 8 
dan PT PLN Persero, serta antara Perusahaan 
dengan Marubeni. 

The Consortium Agreement for the Package 8 
Project of Scattered Transmissions and Substations 
dated June 21, 2010, by and between the Company 
and Marubeni Corporation "Package 8 Consortium 
Agreement". The Company and Marubeni 
Corporation "Marubeni" hereinafter referred to as 
"Package 8 Consortium Parties." In connection with 
an official announcement from PT PLN Persero 
regarding the auction of the Package 8 Project of 
Scattered Transmissions and Substations "Project 
Package 8" , The Parties to the Package 8 
Consortium intend to form a consortium exclusively 
for the purpose of preparing and entering bidding 
documents for the Package 8 Project, negotiating a 
contract with PT PLN Persero for the Package 8 
Project and if given the Package 8 Project by 
PT PLN Persero, it will execute the Package 8 
Project contract "Main Contract". The Consortium 
Agreement is valid from June 21, 2010 until the 
release of all contractual obligations under the Main 
Contract, including guarantees and final and 
complete settlement of all bills and disputes, 
if any, from the Package 8 Consortium and 
PT PLN Persero, and between the Company and 
Marubeni . 
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39. PERJANJIAN - PERJANJIAN PENTING - Lanjutan 39. SIGNIFICANT AGGREEMENTS - Continued

c. Koperasi Meta Epsi c. Koperasi Meta Epsi

Pada hari Senin tanggal 2 Januari 2018 berdasarkan 
Perjanjian Kerjasama antara PT Meta Epsi dan 
Koperasi Meta Epsi No. KME-001/AGR/01/I-18 
untuk jangka waktu 2 Januari  2018 sampai dengan 
31 Desember 2018. PT Meta Epsi melaksanakan 
kerjasama dengan Koperasi Meta Epsi yang 
merupakan penyedia jasa/services dan maintenance
serta pengelolaan gedung kantor PT Meta Epsi dan 
memberikan pelayanan jasa sebagai berikut :

1. Jasa pelayanan pengaman pekerjaan security
2. Jasa pelayan teknik pekerjaan tenaga tekhnik
3. Jasa pelayanan operasional kantor pekerjaan 

officeboy, driver
4. Jasa pelayanan pengiriman dokumen kurir
5. Jasa pelayanan kebersihan halaman kantor
6. Jasa pelayanan fotocopy.

Adapun biaya dan tata cara pembayarannya yaitu 
100% dari total biaya akan dibayarkan oleh PT Meta 
Epsi setiap akhir bulan dan pembayaran dilakukan 
dengan cara transfer ke rekening Koperasi Meta Epsi. 

On Monday, January 2, 2018 based on the 
Cooperation Agreement between PT Meta Epsi 
and Meta Epsi Cooperation 
No. KME-001/AGR/01/I-18 for the period 
January 2, 2018 until December 31, 2018. PT Meta 
Epsi cooperates with Meta Cooperative Epsi which 
is a provider of services / services and maintenance 
and management of PT Meta Epsi office building 
and provide services as follows:

1. Security services security jobs
2.Engineering services technical manpower work
3.Office operational services office boy's job, 

driver
4. Document delivery service courier
5. Office cleanliness services
6. Photocopy service.

The fee and payment procedure is 100% of the total 
cost will be paid by PT Meta Epsi at the end of each 
month and the payment is done by transfer to Meta 
Epsi Cooperative account.

d. Proyek Jatirangon III / Jatiasih d. Jatirangon III / Jatiasih Project

Pada tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan 
Perjanjian Kontrak No. 0178.PJ/KON.02.04/UIP 
JBB/2017, KSO PT Meta Epsi - PT Buanareksa 
Binaperkasa dan PT PLN Persero mengadakan 
perjanjian kontrak kerja untuk Proyek Pembangunan 
Gas Insulated Substation GIS 150 KV Jatirangon III / 
Jatiasih.

On December 13, 2017 based on Contract No. No. 
0178.PJ / KON.02.04 / UIP JBB / 2017, KSO 
PT Meta Epsi - PT Buanareksa Binaperkasa and 
PT PLN Persero entered into a work contract 
agreement for the 150 KV Insulated Substation Gas 
Development Project GIS Jatirangon III / Jatiasih.

Berdasarkan Perjanjian ini Pembangunan GIS 150 kV 
Jatirangon III / Jatiasih, dilaksanakan secara sistem 
kontrak harga satuan unit price, termasuk 
PPN 10 %. PT PLN Persero akan membayar kepada 
PT Meta Epsi sebesar Nilai Perjanjian termasuk 
PPN 10 %, sebesar Rp 73.458. Untuk Pembayaran 
akan dilakukan melalui Bank PT Bank Mandiri 
Persero Tbk Cabang Jakarta Pasar Minggu atas nama 
PT Buanareksa Binaperkasa. PT Meta Epsi dan PT 
Buanareksa Binaperkasa akan menyelesaikan 
pekerjaan dalam jangka waktu 365 hari kalendar 
terhitung sejak tanggal Perjanjian/Kontrak, yaitu 
mulai tanggal 13 Desember 2017. 

Based on this Agreement, the construction of 150 kV 
GIS Jatirangon III / Jatiasih, was carried out in a 
contractual system at a unit price, including 10% 
VAT. PT PLN Persero will pay PT Meta Epsi in the 
amount of the Agreement Value including 10% VAT, 
amounting to Rp 73,458. Payment will be made 
through Bank PT Bank Mandiri Persero Tbk Jakarta 
Pasar Minggu Branch on behalf of 
PT Buanareksa Binaperkasa. PT Meta Epsi and 
PT Buanareksa Binaperkasa will complete the work 
within 365 calendar days from the date of the 
Agreement/Contract, starting on December 13, 2017.
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d. Proyek Jatirangon III / Jatiasih - Lanjutan d. Jatirangon III / Jatiasih Project - Continued

Berdasarkan perjanjian ini PT Meta Epsi dapat 
diberikan uang muka maksimum 15% dari nilai 
kontrak atau 15% x Rp 73.458 =
Rp 11.019 setelah perjanjian ditandatangani oleh 
kedua belah pihak  dengan ketentuan bahwa 
PT Meta Epsi harus menyerahkan Surat Jaminan 
Bank yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Bank 
Asing yang beroperasi di Indonesia dan bukan yang 
diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi, sebesar nilai 
uang muka tersebut.

Based on this agreement PT Meta Epsi can be given 
a maximum advance of 15% from the contract value 
or 15% x Rp. 73,458 = Rp. 11,019 after the 
agreement is signed by both parties provided that 
PT Meta Epsi must submit a Bank Guarantee Letter 
issued by a Commercial Bank or Foreign Bank 
operating in Indonesia and not issued by an 
Insurance Company, at the value of the down 
payment.

Berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan harus 
menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 
Performance Bond kepada PT PLN Persero yang 
diterbitkan PT Bank Pembangunan Daerah 
Bengkulu No. 145/BG/PK.01.01/C.8/2017  sebesar 
Rp 3.673 tanggal 13 Desember 2017 dan berakhir 
pada tanggal 25 Juli 2019.

Based on this Agreement, the Company must submit 
a Performance Bond guarantee to PT PLN Persero 
issued by the Bengkulu Regional Development Bank 
No. 145/BG/PK.01.01/C.8/2017 amounting to 
Rp 3,673 on December 13, 2017 and terminate on 
July 25, 2019.

e. Proyek PLTMG Senayan e. PLTMG Senayan Project

Pada tanggal 26 September 2017 berdasarkan 
Perjanjian Kontrak No. 0135.PJ/KON.02.04/UIP 
JBB/2017, PT Meta Epsi, PT Buanareksa 
Binaperkasa dan PT PLN Persero mengadakan 
perjanjian kontrak kerja untuk Proyek Pembangunan 
Gas Insulated Substation GIS 150 KV PLTMG 
Senayan.

On September 26, 2017 based on Contract 
No. 0135.PJ / KON.02.04 / UIP JBB / 2017, PT Meta 
Epsi, PT Buanareksa Binaperkasa and PT PLN 
Persero entered into a work contract agreement for 
the 150 KV Insulated Substation Gas GIS 
Development Project of Senayan PLTMG.

Berdasarkan Perjanjian ini Pembangunan GIS 150 kV 
PLTMG Senayan, dilaksanakan secara sistem kontrak 
harga satuan unit price, termasuk PPN 10 %. 
PT PLN Persero akan membayar kepada PT Meta 
Epsi sebesar Nilai Perjanjian termasuk PPN 10 %, 
sebesar Rp 128.151. Untuk Pembayaran akan 
dilakukan melalui Bank PT Bank Bukopin Tbk KPO 
Jakarta atas nama PT Buanareksa Binaperkasa. 
PT Meta Epsi dan PT Buanareksa Binaperkasa akan 
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 
365 hari kalendar terhitung sejak tanggal 
Perjanjian / Kontrak, yaitu mulai tanggal 
26 September 2017.

Based on this agreement, the construction of 150 kV 
GIS PLTMG Senayan, was carried out in a 
contractual unit price system, including 10% VAT.
PT PLN Persero will pay PT Meta Epsi the 
Agreement Value including 10% VAT, amounting to 
Rp 128,151. Payment will be made through Bank PT 
Bank Bukopin Tbk Jakarta KPO on behalf of 
PT Buanareksa Binaperkasa. PT Meta Epsi and 
PT Buanareksa Binaperkasa will complete the work 
within 365 calendar days from the date of the 
Agreement / Contract, starting on 
September 26, 2017.

Berdasarkan perjanjian ini PT Meta Epsi dapat 
diberikan uang muka maksimum 15% dari nilai 
kontrak atau 15% x Rp 128.151 =
Rp 19.223 setelah perjanjian ditandatangani oleh 
kedua belah pihak  dengan ketentuan bahwa 
PT Meta Epsi harus menyerahkan Surat Jaminan 
Bank yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Bank 
Asing yang beroperasi di Indonesia dan bukan yang 
diterbitkan oleh PerusahaanAsuransi, sebesar nilai 
uang muka tersebut.

Under this agreement PT Meta Epsi can be given a 
maximum advance of 15% from the contract value or 
15% x Rp 128,151 = Rp 19,223 after the agreement 
is signed by both parties provided that PT Meta Epsi 
must submit a Bank Guarantee Letter issued by 
Commercial Banks or Foreign Banks operating in 
Indonesia and not those issued by Insurance 
Companies, at the value of the down payment.

Berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan harus 
menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 
Performance Bond kepada PT PLN Persero 
yang diterbitkan PT Bank Bukopin Tbk 
No. 112/BG-PLK/44/IX/2017 sebesar Rp 3.673 
tanggal 26 September 2017 dan berakhir pada tangal 
24 April 2019.

Based on this Agreement, the Company must 
submit a Performance Bond guarantee to 
PT PLN Persero issued by PT Bank Bukopin Tbk 
No. 112/BG-PLK/44/IX/2017 of Rp 3,673 on 
September 26, 2017 and terminate on April 24, 2019.
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f. Proyek Pondok Kelapa II f. Pondok Kelapa II Project

Pada tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan 
Perjanjian Kontrak No. 0179.PJ/KON.02.04/UIP 
JBB/2017, PT Meta Epsi, PT Buanareksa 
Binaperkasa dan PT PLN Persero mengadakan 
perjanjian kontrak kerja untuk Proyek Pembangunan 
Gas Insulated Substation GIS 150 KV Pondok Kelapa 
II.

On December 13, 2017 based on Contract 
No. 0179.PJ/KON.02.04/UIPJBB/2017, PT Meta 
Epsi, PT Buanareksa Binaperkasa and PT PLN 
Persero entered into a work contract agreement for 
the 150 KV Insulated Substation Gas GIS 
Construction Project Pondok Kelapa II.

Berdasarkan Perjanjian ini Pembangunan GIS 150 kV 
Pondok Kelapa II, dilaksanakan secara sistem kontrak 
harga satuan unit price, termasuk PPN 10 %. 
PT PLN Persero akan membayar kepada PT Meta 
Epsi sebesar Nilai Perjanjian termasuk PPN 10 %, 
sebesar Rp 88.732. Untuk Pembayaran akan 
dilakukan melalui Bank PT Bank Mandiri Persero 
Tbk cabang Pasar Minggu, Jakarta atas nama 
PT Buanareksa Binaperkasa. PT Meta Epsi dan 
PT Buanareksa Binaperkasa akan menyelesaikan 
pekerjaan dalam jangka waktu 365 hari kalendar 
terhitung sejak tanggal Perjanjian/Kontrak, yaitu 
mulai tanggal 13 Desember 2017.

Based on this agreement, the construction of 150 kV 
GIS Pondok Kelapa II, carried out in a contractual 
system unit price, including 10% VAT. PT PLN 
Persero will pay PT Meta Epsi for the Agreement 
Value including 10% VAT, amounting to 
Rp 88,732. Payment will be made through Bank 
PT Bank Mandiri Persero Tbk Pasar Minggu 
branch, Jakarta on behalf of PT Buanareksa 
Binaperkasa. PT Meta Epsi and PT Buanareksaa 
Binaperkasa will complete the work within 365 
calendar days from the date of the Agreement / 
Contract, starting on December 13, 2017.

Berdasarkan perjanjian ini PT Meta Epsi dapat 
diberikan uang muka maksimum 15% dari nilai 
kontrak atau 15% x Rp 88.732 = Rp 13.310 setelah 
perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak  
dengan ketentuan bahwa PT Meta Epsi harus 
menyerahkan Surat Jaminan Bank yang diterbitkan 
oleh Bank Umum atau Bank Asing yang beroperasi di 
Indonesia dan bukan yang diterbitkan oleh 
Perusahaan Asuransi, sebesar nilai uang muka 
tersebut.

Based on this agreement PT Meta Epsi can be given 
a maximum advance of 15% of the contract value or 
15% x Rp 88,732= Rp. 13,310 after the agreement is 
signed by both parties provided that PT Meta Epsi 
must submit a Bank Guarantee Letter issued by 
Commercial Banks or Foreign Banks operating in 
Indonesia and not those issued by Insurance Entities, 
amounting to the value of the down payment.

Berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan harus 
menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 
Performance Bond kepada PT PLN Persero yang 
diterbitkan PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu 
No. 146/BG/PK.01.01/C.8/2017 sebesar Rp 4.473 
tanggal 13 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 
25 Juli 2019.

Based on this Agreement, the Company must submit 
a Performance Bond guarantee to PT PLN Persero 
issued by the Bengkulu Regional Development Bank 
No. 146/BG/PK.01.01/C.8/2017 amounting to 
Rp 4,473 on December 13, 2017 and terminate on 
July 25, 2019.

g. Proyek Tigaraksa II g..   Tigaraksa II Project

Pada tanggal 29 Desember 2017 berdasarkan 
Perjanjian Kontrak No. 199.PJ/DAN.02.02/UIP 
ISJ/2017, PT Meta Epsi, PT Buanareksa Binaperkasa 
dan PT PLN Persero mengadakan perjanjian kontrak 
kerja untuk Proyek Pembangunan Gas Insulated 
Substation GIS 150 KV Tigaraksa II.

On December 29, 2017 based on Contract 
No. 199. PJ/DAN.02.02/UIPISJ/2017, PT Meta Epsi, 
PT Buanareksa Binaperkasa and PT PLN Persero 
entered into a work contract agreement for the 150 
KV Insulated Substation Gas GIS Development 
Project Tigaraksa II

Berdasarkan Perjanjian ini Pembangunan GIS 150 kV 
Tigaraksa II, dilaksanakan. PT PLN Persero akan 
membayar kepada PT Meta Epsi sebesar Nilai 
Perjanjian termasuk PPN 10 %, sebesar 
Rp 85.521. Untuk Pembayaran akan dilakukan 
melalui Bank PT Bank Bukopin Tbk Kantor Pusat 
atas nama PT Buanareksa Binaperkasa. PT Meta Epsi 
dan PT Buanareksa Binaperkasa 
akan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka 
waktu 365 hari kalendar terhitung sejak 
tanggal Perjanjian/Kontrak, yaitu mulai tanggal 
29 Desember 2017.

Based on this Agreement, the construction of 150 kV 
GIS Tigaraksa II was carried out. PT PLN Persero 
will pay PT Meta Epsi the Agreement 
Value including 10% VAT, amounting to 
Rp 85,521. Payment will be made through Bank 
PT Bank Bukopin Tbk Head Office on behalf of 
PT Buanareksa Binaperkasa. PT Meta Epsi and 
PT Buanareksaa Binaperkasa will complete the work 
within 365 calendar days from the date of the 
Agreement / Contract, starting on 
December 29, 2017.

39. PERJANJIAN - PERJANJIAN PENTING - Lanjutan 39. SIGNIFICANT AGREEMENTS - Continued
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39. PERJANJIAN - PERJANJIAN PENTING - Lanjutan 39. SIGNIFICANT AGREEMENTS - Continue

g. Proyek Tigaraksa II - Lanjutan g..   Tigaraksa II Project - Continued

Berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan harus 
menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 
Performance Bond kepada PT PLN Persero yang 
diterbitkan PT Bank Pembangunan Daerah 
Bengkulu No. 156/BG/PK.01.01/C.8/2017 sebesar 
Rp 4.473 tanggal 29 Desember 2017 dan berakhir 
pada tanggal 10 Agustus 2019.

Based on this Agreement, the Company must submit 
a Performance Bond guarantee to PT PLN Persero 
issued by the Bengkulu Regional Development Bank 
No. 156/BG/PK.01.01/C.8/2017 amounting to 
Rp 4,473 on December 29, 2017 and terminate on 
August 10, 2019.

h. Proyek Sub Station Interkoneksi Power Plant Cilacap h.  Cilacap Power Plant Interconnection Sub Station 
Project

Pada tanggal 2 Maret 2018 berdasarkan Perjanjian 
Kontrak No. 01/E200000/2018-S2, PT Meta Epsi, 
PT Buanareksa Binaperkasa dan PT Pertamina 
Persero mengadakan perjanjian Pembangunan 1 Unit 
Sub station Interkoneksi Power Plant Cilacap.

On March 2, 2018 based on Contract 
No. 01 / E200000 / 2018-S2, PT Meta Epsi, 
PT Buanareksa Binaperkasa and PT Pertamina 
Persero entered into a Development Agreement for a 
Cilacap Power Plant Interconnection Sub station 
unit.

Berdasarkan Perjanjian ini Pembangunan 1 Unit Sub 
station Interkoneksi Power Plant Cilacap, 
dilaksanakan secara “Lump Sum” atau Kontrak 
Borongan, belum termasuk PPN 10 %. 
PT Pertamina Persero akan membayar kepada 
PT Meta Epsi sebesar Nilai Perjanjian tidak termasuk 
PPN 10 %, sebesar Rp 151.650. Untuk Pembayaran 
akan dilakukan melalui Bank PT Bank Bukopin Tbk 
KPO Jakarta atas nama PT Meta Epsi. PT Meta Epsi 
dan PT Buanareksa Binaperkasa akan menyelesaikan 
pekerjaan dalam jangka waktu 395 hari kalendar 
terhitung sejak tanggal Perjanjian/Kontrak, yaitu 
mulai tanggal 13 Desember 2017.

Based on this Agreement, the Construction of 1 
Cilacap Power Plant Interconnection Sub-station 
Unit is carried out in a "Lump Sum" or Wholesale 
Contract, excluding 10% VAT. PT Pertamina 
Persero will pay PT Meta Epsi the Agreement Value 
excluding 10% VAT, amounting to 
Rp 151,650. Payment will be made through Bank 
PT Bank Bukopin Tbk Jakarta KPO on behalf of 
PT Meta Epsi. PT Meta Epsi and PT Buanareksaa 
Binaperkasa will complete the work within 395 
calendar days from the date of the Agreement / 
Contract, starting on December 13, 2017.

Berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan harus 
menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 
Performance Bond kepada PT Pertamina Persero 
yang diterbitkan PT Bank Pembangunan Daerah 
Jatim No. 22122185 3790 sebesar Rp 15.165 tanggal  
2 Maret 2018 dan berakhir pada tanggal 
30 Maret 2020.

Based on this Agreement, the Company must submit 
a Performance Bond guarantee to 
PT Pertamina Persero issued by the East Java 
Regional Development Bank No. 22122185 3790 
amounting to Rp 15,165 on March 2, 2018 and 
terminate on March 30, 2020.

i. Proyek Dukuh Atas II i.    Dukuh Atas Project II

Pada tanggal 24 April 2018 berdasarkan Perjanjian 
Kontrak No. 0038.PJ/KON.02.04/UIP JBB/2018, 
PT Meta Epsi, PT Buanareksa Binaperkasa dan PT 
PLN Persero mengadakan perjanjian kontrak kerja 
untuk Proyek Pembangunan Gas Insulated Substation
GIS 150 KV Dukuh Atas II.

On April 24, 2018 based on Contract No. 0038.PJ / 
KON.02.04 / UIP JBB / 2018, PT Meta Epsi, PT 
Buanareksa Binaperkasa and PT PLN Persero 
entered into a work contract agreement for the 150 
KV Insulated Substation Gas GIS Construction 
Project of Dukuh Atas II.

Berdasarkan Perjanjian ini Pembangunan GIS 150 kV 
Dukuh Atas II, dilaksanakan secara sistem kontrak 
harga satuan unit price, termasuk PPN 10 %. 
PT PLN Persero akan membayar kepada 
PT Meta Epsi sebesar Nilai Perjanjian termasuk PPN 
10 %, sebesar Rp 73.562. Untuk Pembayaran akan 
dilakukan melalui Bank PT Bank Mandiri Persero 
Tbk cabang Pasar Minggu, Jakarta atas nama 
PT Buanareksa Binaperkasa. PT Meta Epsi dan 
PT Buanareksaa Binaperkasa akan menyelesaikan 
pekerjaan dalam jangka waktu 365 hari kalendar 
terhitung sejak tanggal Perjanjian/Kontrak, yaitu 
mulai tanggal 13 Desember 2017.

Based on this Agreement 150 KV GIS Development 
in Dukuh Atas II, carried out in a contractual system 
unit price, including 10% VAT. PT PLN Persero will 
pay PT Meta Epsi in the amount of the Agreement 
Value including 10% VAT, amounting to Rp 73,562.
Payment will be made through Bank PT Bank 
Mandiri Persero Tbk Pasar Minggu branch, Jakarta 
on behalf of PT Buanareksa Binaperkasa. PT Meta 
Epsi and PT Buanareksaa Binaperkasa will complete 
the work within 365 calendar days from the date of 
the Agreement / Contract, starting on December 13, 
2017.
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39. PERJANJIAN - PERJANJIAN PENTING - Lanjutan 39. SIGNIFICANT AGREEMENT - Continued

i. Proyek Dukuh Atas II - Lanjutan i.    Dukuh Atas Project II - Continued

Berdasarkan perjanjian ini PT Meta Epsi dapat 
diberikan uang muka maksimum 15% dari nilai 
kontrrak atau 15% x Rp 73.562 =
Rp 11.034 setelah perjanjian ditandatangani oleh 
kedua belah pihak  dengan ketentuan bahwa PT Meta 
Epsi harus menyerahkan Surat Jaminan Bank yang 
diterbitkan oleh Bank Umum atau Bank Asing yang 
beroperasi di Indonesia dan bukan yang diterbitkan 
oleh Perusahaan Asuransi, sebesar nilai uang muka 
tersebut.

Based on this agreement, PT Meta Epsi can be given 
a maximum down payment of 15% from the contract 
value or 15% x Rp. 73,562 = Rp 11,034 after the 
agreement is signed by both parties provided that 
PT Meta Epsi must submit a Bank Guarantee Letter 
issued by Commercial Banks or Foreign Banks 
operating in Indonesia and not those issued by 
Insurance Companies, amounting to the value of the 
down payment.

Berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan harus 
menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 
Performance Bond kepada PT PLN Persero yang 
diterbitkan PT Bank Pembangunan Daerah Jatim 
No. 22122204 4305 sebesar Rp 3.678 tanggal
24 April 2018 dan berakhir pada tanggal 
20 Desember 2019.

Based on this Agreement, the Company must submit 
a Performance Bond guarantee to PT PLN Persero 
issued by the PT Bank Pembaangunan Daerah Jatim 
No. 22122204 4305 amounting to Rp. 3,678 on April 
24, 2018 and terminate on December 20, 2019.

j. Proyek Gunung Sahari  II j.    Proyek Gunung Sahari  II

Pada tanggal 24 April 2018 berdasarkan Perjanjian 
Kontrak No. 0037.PJ/KON.02.04/UIP JBB/2018, 
PT Meta Epsi, PT Buanareksa Binaperkasa dan 
PT PLN Persero mengadakan perjanjian kontrak kerja 
untuk Proyek Pembangunan Gas Insulated Substation
GIS 150 KV Gunung Sahari II.

On April 24, 2018 based on 
Contract No. 0037.PJ/KON.02.04/UIPJBB/2018, 
PT Meta Epsi, PT Buanareksa Binaperkasa and 
PT PLN Persero entered into a work contract 
agreement for the 150 KV Insulated Substation Gas 
GIS Development Project of Gunung Sahari II.

Berdasarkan Perjanjian ini Pembangunan GIS 150 kV 
Gunung Sahari II, dilaksanakan secara sistem kontrak 
harga satuan unit price, termasuk PPN 10 %. 
PT PLN Persero akan membayar kepada PT Meta 
Epsi sebesar Nilai Perjanjian termasuk PPN 10 %, 
sebesar Rp 70.695. Untuk Pembayaran akan 
dilakukan melalui Bank PT Bank Mandiri Persero 
Tbk cabang Pasar Minggu, Jakarta atas nama 
PT Buanareksa Binaperkasa. PT Meta Epsi dan 
PT Buanareksa Binaperkasa akan menyelesaikan 
pekerjaan dalam jangka waktu 365 hari kalendar 
terhitung sejak tanggal Perjanjian/Kontrak, yaitu 
mulai tanggal 24 April 2018.

Based on this Agreement the construction of 150 kV 
GIS Gunung Sahari II, carried out in a contractual 
system unit price, including 10% VAT. PT PLN 
Persero will pay PT Meta Epsi the Agreement Value 
including 10% VAT, amounting to 
Rp 70,695. Payment will be made through Bank 
PT Bank Mandiri Persero Tbk Pasar Minggu branch, 
Jakarta on behalf of PT Buanareksa Binaperkasa. PT 
Meta Epsi and PT Buanareksa Binaperkasa will 
complete the work within 365 calendar days from the 
date of the Agreement / Contract, starting from April 
24, 2018.

Berdasarkan perjanjian ini PT Meta Epsi dapat 
diberikan uang muka maksimum 15% dari nilai 
kontrrak atau 15% x Rp 70.695 = Rp 10.604 setelah 
perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak  
dengan ketentuan bahwa PT Meta Epsi harus 
menyerahkan Surat Jaminan Bank yang diterbitkan
oleh Bank Umum atau Bank Asing yang beroperasi di 
Indonesia dan bukan yang diterbitkan oleh 
Perusahaan Asuransi, sebesar nilai uang muka 
tersebut.

Based on this agreement PT Meta Epsi can be given 
a maximum down payment of 15% from the contract 
value or 15% x Rp. 70,695 = Rp 10,604 after the 
agreement is signed by both parties provided that PT 
Meta Epsi must submit a Bank Guarantee Letter 
issued by Commercial Banks or Foreign Banks 
operating in Indonesia and not those issued by 
Insurance Companies, amounting to the value of the 
down payment.

Berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan harus 
menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 
Performance Bond kepada PT PLN Persero yang 
diterbitkan PT Bank Pembangunan Daerah Jatim 
No. 22122203 5083 sebesar Rp 3.535 tanggal 
24 April 2018 dan berakhir pada tanggal 
20 Desember 2019.

Based on this Agreement, the Company’s must 
submit a Performance Bond guarantee to PT PLN 
Persero issued by the PT Bank Pembangunan 
Daerah Jatim No. 22122203 5083 amounting to 
Rp 3,535 on April 24, 2018 and terminate on 
December 20, 2019.
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40. KERJASAMA PEMBANGUNAN PLASMA 40. COOPERATIONS OF PLASMA ESTABLISHMENT
Sehubungan dengan aktivitas perkebunan, Perusahaan 
Anak melakukan kerjasama pembangunan dan/atau 
pemeliharaan perkebunan kelapa sawit untuk petani 
plasma sekitarnya, dengan rincian sebagai berikut:

Due to its plantation activities the Subsidiary entered into 
several cooperations of establishment and/or upkeeping 
palm plantations with the surrounding plasma farmers, with 
details as follows:

1. Koperasi Subur Mulya 1. Koperasi Subur Mulya
Pada tanggal 30 November 2007, Perusahaan anak dan 
Koperasi Subur Mulya mengadakan Perjanjian 
Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan 
sebagaimana terutang dalam perjanjian No. 11/SM-
AA/11-07. 

On November 30, 2007, the Subsidiary and Koperasi 
Subur Mulya have signed Cooperation Agreement of 
Establishment and Management as stipulated in 
Agreement No. 11/SM-AA/11-07.

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan anak akan 
membangun perkebunan plasma seluas 764 Ha. 
Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan kebun 
yang dibangun secara ekonomis tidak menghasilkan 
Tandan Buah Segar “TBS” selama 25 tahun. 

Based on this agreement, the Subsidiary shall establish 
plasma plantations with a total area of 764 Ha. 
The Cooperation Agreement is valid up to the time the 
plantations do not economically produce Fresh Fruit 
Bunches “FFB” within 25 years. 

Berdasarkan perjanjian ini, Koperasi Subur Mulya 
dikenakan jasa sebagai berikut: 

Based on this agreement, Koperasi Subur Mulya is 
charged with the following: 

- Jasa manajemen atas pembangunan kebun sebesar 
5% dari biaya investasi tanaman, biaya non-investasi 
tanaman, dan biaya pra-operasi; dan 

- Management fees on plantation establishment of 5% 
of the investment cost, non-investment cost, and pre-
operating expenses; and 

- Jasa manajemen atas pengelolaan kebun sebesar 5% 
dari total penjualan hasil panen selama tanaman 
menghasilkan. 

- Management fees on plantation management of 5% 
of total sales during mature plantations. 

2. Koperasi Restu Ilahi 2. Koperasi Restu Ilahi
Pada tanggal 30 November 2007, Perusahaan Anak 
dan Koperasi Restu Ilahi mengadakan Perjanjian 
Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan 
sebagaimana tertuang dalam Perjanjian 
No. 12/RI-AA/11-07.

On November 30, 2007, the Subsidiary and Koperasi 
Restu Ilahi Jaya have signed Cooperation Agreement of 
Establishment and Management as stipulated in 
Agreement No. 12/RI-AA/11-07.

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan Anak akan 
membangun perkebunan selama seluas 620 Ha. 
Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan kebun 
yang dibangun secara ekonomis tidak menghasilkan 
Tandan Buah Segar “TBS” selama 25 tahun.

Based on this agreement, the Subsidiary shall establish 
oil palm plantations wit a total area of 620 Ha. 
The Cooperation Agreement is valid up to the time the 
plantations do not economically produce Fresh Fruit 
Bunches “FFB” within 25 years.

Berdasarkan perjanjian ini, Koperasi Restu Ilahi 
dikenakan jasa sebagai berikut:

Based on this agreement, Koperasi Restu Ilahi is
charged with the following:

- Jasa manajemen atas pembangunan kebun sebesar 
5% dari biaya investasi tanaman, biaya non-investasi 
tanaman, dan biaya pra-operasi; dan, 

- Management fees on plantation establishment of 5% 
of the investment cost, non-investment cost, and pre-
operating expenses; and,

- Jasa manajemen atas pengelolaan kebun sebesar 5% 
dari total penjualan hasil panen selama tanaman 
menghasilkan.

- Management fees on plantation management of 5% 
of total sales during mature plantations. 

3. Koperasi Sumber Makmur Jaya 3. Koperasi Sumber Makmur Jaya
Pada tanggal 30 Nopember 2007, Perusahaan Anak 
dan koperasi Sumber Makmur Jaya mengadakan 
perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan 
sebagaimana tertuang dalam perjanjian 
No. 10/SMJ-AA/11-07.

On November 30, 2007, the Subsidiary and koperasi 
Sumber Makmur Jaya have signed Cooperation 
Agreement of Establishment and management as 
stipulated in Agreement No. 10/SMJ-AA/11-07.

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan Anak akan 
membangun perkebunan plasma seluas 1.058,6 Ha. 
Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan kebun 
yang dibangun secara ekonomis tidak menghasilkan 
Tandan Buah Segar “TBS” selama 25 tahun.

Based on this agreement, the Subsidiary shall establish 
plasma plantations with a total area 1,058.6 Ha. 
The Cooperation Agreement is valid up to the time the 
plantations do not economically produce Fresh Fruit 
Bunches “FFB” within 25 years.

Berdasarkan perjanjian ini, Koperasi Sumber Makmur 
Jaya dikenakan jasa sebagai berikut:

Based on this agreement, Koperasi Sumber Makmur 
Jaya is charged with the following:

- Jasa manajemen atas pembangunan kebun sebesar 
5% dari biaya investasi tanaman, biaya non-investasi 
tanaman, dan biaya pra-operasi; dan,

- Management fees on plantation establishment of 5% 
of the investment cost, non-investment costs, and 
pre-operating expenses; and,

- Jasa manajemen atas pengelolaan kebun sebesar 5% 
dari total penjualan hasil panen selama tanaman 
menghasilkan. 

- Management fees on plantation management of 5% 
of total sales during mature plantations.
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40. KERJASAMA PEMBANGUNAN PLASMA -
Lanjutan

40. COOPERATIONS OF PLASMA ESTABLISHMENT -
Continued

4. Koperasi Bina Usaha Tani 4. Koperasi Bina Usaha Tani

Pada tanggal 30 November 2007, Perusahaan Anak 
dan Koperasi Bina Usaha Tani mengadakan 
Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan 
sebagaimana terutang dalam perjanjian. 

On November 30, 2007, the Subsidiary and Koperasi 
Bina Usaha Tani have signed Cooperation Agreement 
of Establishment and Management as stipulated in 
Agreement.

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan Anak akan 
membangun perkebunan plasma seluas 820 Ha. 
Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan 
kebun yang dibangun secara ekonomis tidak 
menghasilkan Tandan Buah Segar “TBS” selama 25 
tahun. 

Based on this agreement, the Subsidiary shall establish 
plasma plantations with a total area of 820 Ha. 
The Cooperation Agreement is valid up to the time the 
plantations do not economically produce Fresh Fruit 
Bunches “FFB” within 25 years. 

Berdasarkan perjanjian ini, Koperasi Bina Usaha 
Tani dikenakan jasa sebagai berikut: 

Based on this agreement, Koperasi Bina Usaha Tani is 
charged with the following: 

- Jasa manajemen atas pembangunan kebun sebesar 
5% dari biaya investasi tanaman, biaya non-
investasi tanaman, dan biaya pra-operasi; dan,

- Management fees on plantation establishment of 5% 
of the investment cost, non-investment costs, and 
pre-operating expenses; and,

- Jasa manajemen atas pengelolaan kebun sebesar 
5% dari total penjualan hasil panen selama 
tanaman menghasilkan. 

- Management fees on plantation management of 5% 
of total sales during mature plantations.

5. KUD Kumbang Jaya 5. KUD Kumbang Jaya

Pada Tanggal 9 Juni 2005, Perusahaan Anak dan 
KUD Kumbang Jaya mengadakan Perjanjian 
Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan 
Pengembangan Kebun Kelapa Sawit, sebagaimana 
tertuang dalam Perjanjian No. 003/KPP-AA/05-05, 
sekaligus sebagai perubahan terhadap Perjanjian 
Kerjasama tanggal 29 Agustus 2000.

On June 9, 2005, the Subsidiary and KUD Kumbang 
Jaya entered into a Cooperation Agreement of 
Establishment, Management and Development of Palm 
Plantations, as stipulated in Agreement
No. 003/KPP-AA/05-05, as an amendment to 
Cooperation Agreement on August 29, 2000.

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan Anak akan 
membangun perkebunan plasma seluas 3.470 Ha 
untuk sebanyak 1.735 anggota KUD Kumbang Jaya, 
yang akan dilakukan bertahap mulai dari tahun 2002 
hingga selesai. Jangka waktu pembangunan masing-
masing tahap selama 48 bulan.

Based on this agreement, the Subsidiary shall establish 
plasma plantations with a total area of 3,470 Ha for 
1.735 members of KUD Kumbang Jaya, made in stages 
since 2002 up to its competion. The time period for each 
stage in 48 months.

Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan 
kebun yang di bangun secara ekonomis tidak 
menghasilkan tandan buah segar “TBS” selama 33 
tahun.

The Cooperation Agreement is valid up to the time the 
plantations do not economically produce Fresh Fruit 
Bunches “FFB” within 33 year. 

Berdasarkan perjanjian ini, KUD Kumbang Jaya 
dikenakan jasa sebagai berikut: 

Based on this agreement, KUD Kumbang jaya is 
changed with the following: 

- Jasa manajemen atas pembangunan gedung sebesar 
5% dari biaya investasi tanaman, biaya non-
investasi tanaman, dan biaya pra-operasi dan,

- Management fees on plantation establishment of 5% 
of the investment cost, non-investment cost, and pre-
operating expenses and

- Jasa manajeman atas pengelolaan kebun, yang 
presentasenya akan ditentukan dalam perjanjian 
pelaksanaan, panen tersendiri dari hasil penjualan 
TBS.

- Management fees on plantation management, in 
which the percentage is to be determined separately 
in a Agreement on Harvesting from FFB sales 
proceeds.

Pada tanggal 30 Nopember 2007, Perusahaan Anak 
dan KUD Kumbang Jaya telah menandatangani 
perubahan perjanjian kerjasama sebagaimana 
tertuang dalam perjanjian kerjasama pembangunan 
dan pengelolaan No. 08/KUJA-AA/11-07.

On November 30, 2007, the Subsidiary and KUD 
Kumbang Jaya have signed the amendment of 
Cooperatiom Agreement of Establishment and 
Management
No. 08/KUJA-AA/11-07.
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40. KERJASAMA PEMBANGUNAN PLASMA -
Lanjutan

40. COOPERATIONS OF PLASMA ESTABLISHMENT –
Continued

6. Koperasi Sumber Usaha 6. Koperasi Sumber Usaha
Pada tanggal 30 November 2008, Perusahaan Anak 
dan Sumber Usaha mengadakan Perjanjian 
Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan 
sebagaimana tertuang dalam perjanjian. 

On November 30, 2008, the Subsidiary and Koperasi 
Sumber Usaha have signed Cooperation Agreement of 
Establishment and Management as stipulated in 
Agreement.

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan Anak akan 
membangun perkebunan plasma seluas 780 Ha. 
Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan 
kebun yang dibangun secara ekonomis tidak 
menghasilkan Tandan Buah Segar “TBS” selama 25
tahun. 

Based on this agreement, the Subsidiary shall establish 
plasma plantations with a total area of 780 Ha. 
The Cooperation Agreement is valid up to the time the 
plantations do not economically produce Fresh Fruit 
Bunches “FFB” within within 25 years.

Berdasarkan perjanjian ini, Koperasi Sumber Usaha 
dikenakan jasa sebagai berikut: 

Based on this agrrement, Koperasi Sumber Usaha is 
charged with the following: 

- Jasa manajemen atas pembangunan kebun sebesar 
5% dari biaya investasi tanaman, biaya non-
investasi tanaman, dan biaya pra-operasi dan;

- Management fees on plantation establishment of 5% 
of the investment cost,non-investment cost, pre-
operating expenses and;

- Jasa manajemen atas pengelolaan kebun sebesar 
5% dan total penjualan hasil panen selama tanaman 
menghasilkan. 

- Management fees on plantation management of 5% 
of total sales daring mature plantations.

7. Koperasi SP 6 7. Koperasi SP 6

Pada tanggal 30 November 2007, Perusahaan Anak 
dan Koperasi SP 6 mengadakan Perjanjian 
Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan 
sebagaimana tertuang dalam perjanjian. 

On November 30, 2007, the Subsidiary and Koperasi SP 
6 have signed Cooperation Agreement of Establishment 
and Management as stipulated in Agreement.

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan Anak akan 
membangun perkebunan plasma. Perjanjian 
kerjasama ini berlaku sampai dengan kebun yang 
dibangun secara ekonomis tidak menghasilkan 
Tandan Buah Segar “TBS” selama 25 tahun. 

Based on this agreement, the Subsidiary shall establish 
plasma plantations . The Cooperation Agreement is 
valid up to the time the plantations do not economically 
produce Fresh Fruit Bunches “FFB” within 25 years. 

Berdasarkan perjanjian ini, Koperasi SP 6 dikenakan 
jasa sebagai berikut: 

Based on this agrrement, Koperasi SP 6 is charged with 
the following: 

- Jasa manajemen atas pembangunan kebun sebesar 
5% dari biaya investasi tanaman, biaya non-
investasi tanaman, dan biaya pra-operasi dan;

- Management fees on plantation establishment of 5% 
of the investment cost,non-investment cost, pre-
operating expenses and;

- Jasa manajemen atas pengelolaan kebun sebesar 
5% dan total penjualan hasil panen selama tanaman 
menghasilkan. 

- Management fees on plantation management of 5% 
of total sales daring mature plantations.

Berdasarkan perjanjian ini, Koperasi SP 7 dikenakan 
jasa sebagai berikut: 

Based on this agrrement, Koperasi SP 7 is charged with 
the following: 

- Jasa manajemen atas pembangunan kebun sebesar 
5% dari biaya investasi tanaman, biaya non-
investasi tanaman, dan biaya pra-operasi dan;

- Management fees on plantation establishment of 5% 
of the investment cost,non-investment cost, pre-
operating expenses and;

- Jasa manajemen atas pengelolaan kebun sebesar 
5% dan total penjualan hasil panen selama tanaman 
menghasilkan. 

- Management fees on plantation management of 5% 
of total sales daring mature plantations.

8. Koperasi Jaya Mandiri 8. Koperasi Jaya Mandiri
Pada tanggal 30 November 2007, Perusahaan Anak 
dan Koperasi Jaya Mandiri mengadakan Perjanjian 
Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan 
sebagaimana terutang dalam perjanjian. 

On November 30, 2007, the Subsidiary and Koperasi 
Jaya Mandiri has signed Cooperation Agreement of 
Establishment and Management as stipulated in 
Agreement.

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan Anak akan 
membangun perkebunan plasma. Perjanjian 
kerjasama ini berlaku sampai dengan kebun yang 
dibangun secara ekonomis tidak menghasilkan 
Tandan Buah Segar “TBS” selama 25 tahun. 

Based on this agreement, the Subsidiary shall establish 
oil palm plantations. The Cooperation Agreement is 
valid up to the time the plantations do not economically 
produce Fresh Fruit Bunches “FFB” within 
25 years. 

Berdasarkan perjanjian ini, Koperasi Jaya Mandiri 
dikenakan jasa sebagai berikut: 

Based on this agrrement, Koperasi Jaya Mandiri is 
charged with the following: 
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40. KERJASAMA PEMBANGUNAN PLASMA -
Lanjutan

40. COOPERATIONS OF PLASMA ESTABLISHMENT -
Continued

8. Koperasi Jaya Mandiri - Lanjutan 8. Koperasi Jaya Mandiri - Continued

Berdasarkan perjanjian ini, Koperasi Jaya Mandiri 
dikenakan jasa sebagai berikut: 

Based on this agrrement, Koperasi Jaya Mandiri is 
charged with the following: 

- Jasa manajemen atas pembangunan kebun sebesar 
5% dari biaya investasi tanaman, biaya non-investasi 
tanaman, dan biaya pra-operasi; dan 

- Management fees on plantation establishment of the 
investment cost, non-investment cost, and pre-
operating expenses; and 

- Jasa menejemen atas pengelolaan kebun sebesar 5% 
dari total penjualan hasil panen selama tanaman 
menghasilkan. 

- Management fees on plantation management of 5% 
of total sales during mature plantations. 

9. Koperasi Permata 9. Koperasi Permata 
Pada tanggal 9 Juni 2005, Perusahaan Anak dan KUD 
Permata mengadakan Perjanjian Kerjasama 
Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Kebun 
Kelapa Sawit, sebagaimana tertuang dalam perjanjian 
No. 004/KPP-AA/05-05, sekaligus sebagai perubahan 
terhadap Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Agustus 
2000.

On June 9, 2005, the Subsidiary and KUD Permata 
entered into a Cooperation Agreement of Establishment,
Management and Development of Palm Plantations, as 
stipulated in Agreement No. 004/KPP-AA/05-05, as an 
amandement to cooperation Agreement on August 29, 
2000.

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan Anak akan 
membangun perkebunan plasma seuas 4.076 Ha untuk 
sebanyak 2.038 anggota KUD Permata, yang akan 
dilakukan bertahap mulai dari tahun 2002 hingga 
selesai. Jangka waktu pembangunan masing-masing 
tahap selama 48 bulan.

Based on this agreement, the Subsidiary shail establish 
oil palm plantations with a total area of 4,076 Ha for 
2,038 members of KUD Permata, made in stages since 
2002 up to its completion. The time period fo each stage 
is 48 months.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan kebun 
yang dibangun secara ekonomis tidak menghasilkan 
Tandan Buah Segar selama 33 tahun.

The Cooperation Agreement is Valid up to the time the 
plantations do not economically produce Fresh Fruit 
Bunches “FFB” within 33 years.

Berdasarkan perjanjian ini, KUD Permata dikenakan 
jasa sebagai berikut:

Based on this agreement, KUD permata is charged with 
following:

- Jasa manajemen atas pembangunan kebun sebesar 
5% dari biaya investasi tanaman, biaya 
non-investasi tanaman dan biaya pra-operasi;  dan,

- Management fees on plantation establishment of 5% 
of the investment cost, non-investment cost, and pre-
operating expenses ; and,

- Jasa manajemen atas pengelolaan kebun, yang 
persentasenya akan ditentukan dalam Perjanjian 
Pelaksanaan Panen tersendiri dari hasil penjualan 
TBS.

- Management fees on plantation Management, in 
which the percentage is to be determined separately 
in an Agrement on harvesting from FFB sales 
proceeds.

Pada tanggal 30 Nopember 2007, Perusahaan Anak 
dan KUD Permata telah menandatangani perubahan 
perjanjian kerjasama sebagaimana tertuang dalam 
Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan
No. 09/KPP-AA/11-07.

On November 30, 2007, the Subsidiary and KUD 
Permata has signed the amendment of cooperation 
agreement as stipulated in Cooperation Agreement of 
Establishment and Management No. 09/KPP-AA/11-07.

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan Anak akan 
membangun perkebunan plasma seluas 688,2 Ha. 
Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan kebun 
yang dibangun secara ekonomis tidak menghasilkan 
TBS selama 25 tahun.

Based on this agreement, the Subsidiary shall establish 
oil palm plantation with a total area of 688.2 Ha. 
The Cooperation Agreement is valid up to the time the 
plantations do not economically produce FFB 
25 years.

Berdasarkan perjanjian ini, KUD Permata dikenakan 
jasa sebagai berikut:

Based on this agreement, KUD Permata is charhed with 
the following:

- Jasa manajemen atas pembangunan kebun sebesar 
5% dari biaya investasi tanaman, biaya non-investasi 
tanaman dan biaya pra-operasi; dan,

- Management fees on plantation management of 5% 
of the investment cost, non-investment cost, and pre-
operating expenses; and,

- Jasa manajemen atas pengelolaan kebun sebesar 5% 
dari total penjualan hasil panen selama tanaman 
menghasilkan.

- Management fees on plantation management of 5% 
of total sales during mature plantations.
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40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN 
RISIKO KEUANGAN 

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES

Aset Perusahaan dan Perusahaan Anak keuangan utama 
terdiri dari kas dan bank dan piutang lain-lain. 
Perusahaan juga memiliki berbagai liabilitas keuangan 
seperti. utang lainnya. biaya yang masih  harus dibayar. 
utang bank.

The Company and Subsidiary main financial assets 
comprise of cash and banks and others receivable. The 
Company also has various financial liabilities such as. 
other payables. accrual. bank loan.

Selama 30 September 2018, 31 Desember 2017, 2016 
dan 2015. kebijakan Perusahaan dan Perusahaan Anak 
adalah bahwa tidak ada hedging pada instrumen 
keuangan harus dilakukan.

During September 30, 2018, December 31, 2017, 2016 
and 2015. the Company and Subsidiary policy is that no 
hedging in financial instruments shall be undertaken.

Faktor-faktor Risiko Keuangan Financial Risk Factors
a. Risiko Pasar a. Market Risk

(i) Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing (i) Foreign Exchange Risk
Mata uang pelaporan Perusahaan dan Perusahaan 
anak adalah Rupiah. Risiko perubahan nilai tukar 
mata uang asing terkait dengan Perusahaan dan 
Perusahaan Anak terutama adalah terdapatnya 
pinjaman yang dilakukan dalam denominasi mata 
uang asing berupa Dolar Amerika Serikat.

The Company and Subsidiary reporting currency 
is Rupiah. The Foreign exchange risks of the 
Company and Subsidiary mainly arises from the 
loans which are denominated in foreign 
currencies in United States Dollar.

Manajemen berkeyakinan bahwa risiko 
perubahan nilai tukar mata uang asing tersebut 
dapat dikendalikan karena manajemen senantiasa 
melakukan penelahaan secara periodik terhadap 
proposi pembiayaan dalam mata uang asing 
tersebut agar tetap terkendali dan senantiasa 
menelaah perubahan nilai mata uang asing 
tersebut atas posisi aset dan liabilitas moneter 
dalam mata uang asing.

Management believes that the foreign exchange 
risk is managable due to management always 
performs periodic review to the proportion of 
funding in foreign currencies with managable 
level and always reviews the changes of foreign 
currency rates on the position of monetary assets 
and liabilities in foreign currencies.

Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen 
berpendapat bahwa risiko perubahan nilai tukar 
mata uang asing tidak akan berdampak signifikan 
terhadap kegiatan usaha Perusahaan dan 
Perusahaan anak.

Based on those factors, management believes that 
the foreign exchange risk will not significantly 
impact the operating activities of the Company 
and Subsidiary.

Aset dan liabilitas moneter bersih dalam mata 
uang asing disajikan pada Catatan 36.

Net monetary assets and liabilities denominated 
in foreign currencies are disclosed in Note 36.

(ii) Risiko Tingkat Bunga (ii) Interest Rate Risk
Risiko tingkat bunga adalah risiko dimana nilai 
wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi 
karena perubahan tingkat suku bunga di pasar. 
Pinjaman yang diperoleh dengan tingkat bunga 
mengambang menimbulkan risiko suku bunga 
atas arus kas.

Interest rate risk is defined as a risk in which the 
fair value of future cash flows might be fluctuated 
due to the changes of market rate of the interest. 
Loans obtained at variable rates expose the 
Company and Subsidiary to cash flow interest 
rate risk.

Risiko tingkat bunga Perusahaan dan Perusahaan 
Anak terutama terkait dengan utang bank dan 
utang pembiayaan yang diperoleh Perusahaan 
dan Perusahaan Anak lihat Catatan 22 dan 21.

The Company and Subsidiary’ interest rate risk 
mainly arises from bank loans and finance 
payables obtained by the Company and 
Subsidiary see Note 22 and 21.

Perusahaan dan Perusahaan Anak melakukan 
penelahaan berkala atas dampak perubahan suku 
bunga dan senantiasa menjaga komposisi 
pendanaan dengan sesuai kebutuhan untuk 
mengola risiko suku bunga. Berdasarkan analisis 
tersebut, Perusahaan dan Perusahaan Anak 
menghitung dampak terhadap laba rugi dari 
pergeseran tingkat bunga yang ditetapkan.

The Company and Subsidiary perform regular 
review on the impact of interest rate changes and 
always maintain the proportion of loans obtained 
in accordance to their needs to manage the 
interest rate risk. Based on this analysis, the 
Company and Subsidiary calculates the impact on 
profit and loss of a defined interest rate shift.

Tabel analisis aset keuangan Kelompok Usaha 
pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 
2017, 2016 dan 2015:

Aging analyses of the Group’s financial assets as 
of September 30, 2018, December 31, 2017, 2016 
and 2015  are as follows:
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41. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN 
RISIKO KEUANGAN - LANJUTAN

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES - CONTINUED

30 September 2018/ September 30, 2018

Kurang dari satu 
tahun/ Less than 

one year

Lebih dari satu 
tahun/ More 
than one year

Nilai tercatat/ 
Carrying value

Kas dan setara kas 3.277 - 3.277 Cash and equivalents
Utang pembiayaan 129 257 386 Finance lease payables

Neto 3.148 257 2.891 Neto

31 Desember 2017/ December 31, 2017

Kurang dari satu 
tahun/ Less than 

one year

Lebih dari satu 
tahun/ More 
than one year

Nilai tercatat/ 
Carrying value

Kas dan setara kas 7.212 - 7.212 Cash and equivalents
Utang bank - 41.846 41.846 Bank loans 
Neto 7.212 41.846 34.634 Neto

31 Desember 2016/ December 31, 2016

Kurang dari satu 
tahun/ Less than 

one year

Lebih dari satu 
tahun/ More 
than one year

Nilai tercatat/ 
Carrying value

Kas dan setara kas 7.817 - 7.817 Cash and equivalents
Utang bank 46.842 352.370 399.212 Bank loans 
Utang pembiayaan 953 1.794 2.747 Finance lease payables 

Neto 39.978 354.164 394.142 Neto

31 Desember 2015/ December 31, 2015

Kurang dari satu 
tahun/ Less than 

one year

Lebih dari satu 
tahun/ More 
than one year

Nilai tercatat/ 
Carrying value

Kas dan setara kas 8.203 - 8.203 Cash and equivalents
Utang bank 42.363 381.089 423.452 Bank loans 

Neto 34.160 381.089 415.249 Neto

Instrumen keuangan lainnya yang dimiliki Perusahaan dan 
Perusahaan Anak yang tidak dimasukkan pada tabel diatas 
adalah yang tidak dikenakan bunga sehingga tidak 
terpengaruh risiko tingkat bunga.

The other financial instruments of the Company and 
Subsidiary that are not included in the above table are 
non-interest bearing, therefore are not subjected to 
interest rate risk.

Tidak ada risiko kredit yang signifikan dalam Kelompok 
Usaha.

There is no significant concentration of credit risk within 
the Group

b. Risiko Kredit b. Credit Risk

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan dan 
Perusahaan Anak berasal dari konsentrasi penjualan 
pada beberapa pelanggan. Manajemen Perusahaan dan 
Perusahaan Anak berkeyakinan seluruh kredit yang 
dberikan kepada pelanggan tersebut dapat tertagih. 
Perusahaan dan Perusahaan Anak memiliki kebijakan 
untuk memastikan keseluruhan penjualan produk 
dilakukan kepada pelanggan dengan reputasi dan riwayat 
kredit yang baik. Selain itu, Perusahaan dan Perusahaan
Anak senantiasa melakukan penelaahan berkala atas 
kredit pelanggan yang ada.

The credit risk faced by the Company and Subsidiary 
comes from the concentration of sales on some 
customers. The management of Company and 
Subsidiary believes that all credits grated to such 
customers are collectible. They have policies in place 
to ensure that sales of products are made to 
customers with an appropriate reputation and credit 
history. In addition, the Company and Subsidiary 
always perform regular credit reviews of their 
existing customers.
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41. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN 
RISIKO KEUANGAN - LANJUTAN

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES - CONTINUED

c. Risiko mata uang c. Foreign currency risk

Mata uang pelaporan Perusahaan dan Perusahaan
Anak adalah Rupiah. Perusahaan dan Perusahaan
Anak dapat menghadapi risiko nilai tukar mata uang 
asing karena utang bank. penjualan dan pembelian 
dalam mata uang asing terutama dalam Dolar A.S. 
atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh 
tolak ukur perubahan harganya dalam dalam mata 
uang asing. Saat ini. Perusahaan dan Perusahaan
Anak tidak mempunyai kebijakan formal lindung 
nilai transaksi dalam mata uang asing.

The Company and Subsidiary reporting currency is the 
Rupiah. The Company and Subsidiary faces foreign 
exchange risk as its bank loans. sales and purchases 
are either denominated in foreign currency mainly the 
U.S. Dollars or whose price significantly influenced by 
their benchmark price movements in foreign 
currencies. Currently. the Company and Subsidiary 
does not have a formal hedging policy for foreign 
currency exposures. 

d. Risiko Likuiditas d. Liquidity risk 

Perusahaan dan Perusahaan Anak mengelola profil 
likuiditasnya untuk dapat membiayai pengeluaran 
modal dan membayar utang yang jatuh tempo dengan 
mempertahankan kas dan bank yang cukup. dan 
ketersediaan pendanaan melalui jumlah yang cukup 
sesuai dengan komitmen fasilitas kredit.

The Company and Subsidiary manages its liquidity 
profile to be able to finance its capital expenditures 
and service its maturing debts by maintaining 
sufficient cash and banks. and the availability of 
funding through an adequate amount of committed 
credit facilities.

Perusahaan dan Perusahaan Anak secara rutin 
mengevaluasi proyeksi dan aktual informasi arus kas dan 
terus menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk 
melihat peluang.

The Company and Subsidiary regularly evaluates its
projected and actual cash flow information and 
continuously assesses conditions in the financial markets 
for opportunities.

42. INSTRUMEN KEUANGAN 42. FINANCIAL INSTRUMENTS

Tabel dibawah ini mengiktisarkan nilai tercatat dan 
estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan dan 
Perusahaan anak yang dinyatakan dalam posisi keuangan 
30 September 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

The table below summarizes the carrying amounts and 
estimated fair values of financial instruments of the 
Company and Subsidiary that are stated in the financial 
position September 30, 2018, December 31, 2017, 2016 
and 2015:

Nilai tercatat/ Nilai wajar/
30 September 2018 Carrying value Fair value September 30, 2018

Aset Keuangan Financial assets
Kas dan setara kas 3.277 3.277 Cash and cash equivalents
Piutang usaha 86.689 86.689 Account receivables
Piutang lain-lain - pihak ketiga 117 117 Other receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak berelasi 9.565 9.565 Other receivables- related parties 

Jumlah 99.648 99.648 Total

Liabilitas keuangan Financial liabilities
Utang usaha 24.607 24.607 Account payables
Uang muka pelanggan 260 260 Advance payment
Utang lain-lain - pihak ketiga 2.000 2.000 Other payables - third parties
Utang lain-lain - pihak berelasi 44.964 44.964 Other payables - related parties
Biaya akrual 274 274 Accrued expense

Jumlah 72.105 72.105 Total
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42. INSTRUMEN KEUANGAN - Lanjutan 42. FINANCIAL INSTRUMENT - Continued 

Nilai tercatat/ Nilai wajar/
31 Desember 2017 Carrying value Fair value December 31, 2017

Aset Keuangan Financial assets
Kas dan setara kas 7.212 7.212 Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga 55.343 55.343 Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga 309 309 Other receivable - third parties 
Piutang lain-lain - pihak berelasi 14.875 14.875 Other receivable -related parties 

Jumlah 77.739 77.739 Total

Liabilitas keuangan Financial liabilities
Utang usaha 13.449 13.449 Account payables
Utang bank - jangka panjang 41.846 41.846 Bank loan - long term
Utang lain-lain - pihak berelasi 180.760 180.760 Other payable-related parties
Uang muka pelanggan 245 245 Advance payment
Biaya akrual 2.984 2.984 Accrued expense

Jumlah 239.284 239.284 Total

Nilai tercatat/ Nilai wajar/
31 Desember 2016 Carrying value Fair value December 31, 2016

Aset Keuangan Financial assets
Kas dan setara kas 7.817 7.817 Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga 75.716 75.716 Trade receivables - third parties
Piutang plasma 124.972 124.972 Plasma receivables
Piutang lain-lain - pihak ketiga 32.251 32.251 Other receivable-third parties 

Jumlah 240.756 240.756 Total

Liabilitas keuangan Financial liabilities
Utang usaha 27.207 27.207 Account payables
Utang bank - jangka pendek 46.842 46.842 Bank loan - short term
Utang bank - jangka panjang 352.371 352.371 Bank loan - long term
Utang pihak berelasi 201.043 201.043 Payable - related parties
Utang leasing - jangka pendek 953 953 Leasing payable - short term
Utang leasing - jangka panjang 1.794 1.794 Lease payable - long term
Biaya akrual 3.258 3.258 Accrued expense

Jumlah 633.468 633.468 Total

Nilai tercatat/ Nilai wajar/
31 Desember 2015 Carrying value Fair value December 31, 2015

Aset Keuangan Financial assets
Kas dan setara kas 8.203 8.203 Cash and cash equivalents
Piutang usaha pihak ketiga 65.486 65.486 Trade receivables-third parties
Piutang plasma 155.806 155.806 Plasma receivables
Piutang lain-lain - pihak ketiga 6.454 6.454 Other receivable - third parties 

Jumlah 235.949 235.949 Total

Liabilitas keuangan Financial liabilities
Utang usaha 26.931 26.931 Account payables
Utang bank - jangka pendek 42.363 42.363 Bank loan - short term
Utang bank - jangka panjang 381.089 381.089 Bank loan - long term
Utang lain-lain - pihak berelasi 235.359 235.359 Other payable - related parties
Biaya akrual 7.285 7.285 Accrued expense

Jumlah 693.027 693.027 Total
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42. INSTRUMEN KEUANGAN - Lanjutan 42. FINANCIAL INSTRUMENT - Continued 

* Diukur dengan hirarki pengukuran nilai wajar 
Level 3.

* Measured by fair value measurement hierarchy 
Level 3.

Berdasarkan PSAK No. 60 Revisi 2014, “Instrumen 
Keuangan: Pengungkapan” dan PSAK No. 68, 
“Pengukuran Nilai Wajar” terdapat tingkat hirarki nilai 
wajar sebagai berikut:

Based on PSAK No. 60 Revised 2014, “Financial 
Instruments: Disclosures” and PSAK No. 68, "Fair Value 
Measurement", fair value hierarchy levels are as follows:

a. harga kuotasi tidak disesuaikan dalam pasar aktif 
untuk aset atau liabilitas yang identik tingkat 1;

a. quoted price unadjusted in active markets for identical 
assets or liabilities level 1;

b. input selain harga kuotasi yang termasuk dalam 
tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau 
liabilitas, baik secara langsung misalnya harga atau 
secara tidak langsung misalnya derivasi dari harga 
tingkat 2; dan

b. inputs other than quoted prices included within level 1 
that are observable for the asset or liability, either 
directly e.g. prices or indirectly e.g. derivation from 
prices level 2; and

c. input untuk aset atau liabilitas yang bukan 
berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi input 
yang tidak dapat diobservasi tingkat 3.

c. inputs for the asset or liability that are not based on 
observable market data unobservable inputs 
level 3.

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo 
satu tahun atau kurang kas dan bank, piutang usaha - pihak 
ketiga, piutang lain-lain, uang muka dan biaya dibayar 
dimuka, piutang plasma, utang usaha - pihak ketiga, utang 
lain-lain, biaya akrual dan pendapatan diterima dimuka 
sangat mendekati nilai tercatat karena dampak 
pendiskontoan yang tidak signifikan.

Short-term financial instruments with maturities of one year 
or less cash and banks, account receivables - third parties, 
other receivables, advances and prepaid expenses, plasma 
receivables, trade payables - third parties, other payables, 
accrued expenses and unearned income are very close to the 
carrying amount since the impact of discounting were not 
significant.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk 
mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen 
keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

The following methods and assumptions are used to estimate 
the fair value for each class of financial instruments that are 
practical to estimate that value:

1. Kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga, piutang 
lain-lain, uang muka dan biaya dibayar dimuka dan 
piutang plasma

1. Cash and banks, accounts receivable - third parties, 
other receivables, advances and prepaid expenses and 
plasma receivables

Seluruh aset keuangan di atas merupakan aset 
keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam 
waktu dua belas 12 bulan sehingga nilai tercatat aset 
keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajar dari 
aset keuangan tersebut.

The above financial assets are short term financial 
assets that will expire within twelve 12 months so that 
the carrying amount of the financial assets have 
reflected the fair value of the financial assets.

2. Utang usaha pihak ketiga, utang lain-lain, biaya akrual 
dan pendapatan diterima dimuka

2. Account payables - third parties, other payables, 
accrued expenses and unearned income

Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas 
jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu dua 
belas 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas 
keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajar dari 
liabilitas keuangan tersebut.

The above financial liabilities are short-term liabilities 
that will fall due within twelve 12 months so that the 
carrying amount of the financial liabilities have 
reflected the fair value of the financial liabilities.

3. Pinjaman bank dan utang pembiayaan jangka panjang 
jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan pinjaman 
bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh 
tempo dalam waktu satu tahun

3. Bank loan and finance lease payables due within one 
year and long-term debt - net of current portion due 
within one year

Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan 
pinjaman yang memiliki suku bunga variabel dan tetap 
yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar 
sehingga nilai tercatat kewajiban keuangan tersebut 
telah mendekati nilai wajar.

The above financial liability is loan that has variable 
interest rates and fixed interest rate adjusted to the 
movement of the market so that the carrying amount of 
the financial liability is approaching fair value.
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43. ASET PENGAMPUNAN PAJAK 43. TAX AMNESTY ASSETS

Perusahaan dan Perusahaan Anak telah memanfaatkan 
program Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang 
Pengampunan Pajak, berikut adalah rincian :

The Company and Subsidiary has made use of Tax Amnesty 
program as stipulated in Law No. 11 Year 2016 concerning 
Tax Amnesty, the following are details :

Perusahaan 
dan 

Perusahaan 
Anak / 

Company and 
Subsidiary

Nomor Surat 
Keterangan 

Pengampunan Pajak / 
Tax Amnesty 

Identification Number

Tanggal Surat 
Keterangan 

Pengampunan 
Pajak / 

Date of Tax 
Amnesty 

Certificate
Harta/
Asset

Nilai 
Pengampunan 

Pajak / 
Value of Tax 

Amnesty

Tanggal 
Surat 

Pernyataan 
Harta /
Date of 

Statements 
of Assets

Nilai 
Tebusan /
Value of 

Compensation

Perusahaan/
Company

PT Meta Epsi 
Tbk / PT 
Meta Epsi 
Tbk

KET-4331/PP/WPJ.04 
/2017

30 Maret 2017 
/ March 30, 

2017

Investasi 
lainnya  / 

Other 
investment

393 27 Maret 
2017 / 

March 27, 
2017

20

Perusahaan 
Anak/ 
Subsidiary

PT Meta Epsi 
Minatara / 
PT Meta 
Epsi 
Minatara

KET-
5201/PP/WPJ.30/2017

22  Maret 
2017 / 

March 22, 
2017

Uang tunai 
/ Cash on 

hand

5 13 Maret 
2017 / 

March 13, 
2017

0.2

PT Mesa Inti 
Kebun / PT 
Mesa Inti 
Kebun

KET-
5918/PP/WP.J.20/2017

22  Maret 
2017 / 

March 22, 
2017

Uang tunai 
/ Cash on 

hand

5 13 Maret 
2017 / 

March 13, 
2017

0.2

PT Mahesa 
Engineers 
and 
Constructor / 
PT Mahesa 
Engineers 
Constructors

KET-
7044/PP/WPJ.20/2017

29 Maret 2017 
/ March 29, 

2017

Uang tunai 
/ Cash on 

hand

5 22 Maret 
2017 / 

March 13, 
2017

0.2

PT Andira 
Agro Tbk/ 
PT Andira 
Agro Tbk

KET-
150/PP/WPJ.06/2016

15 Agustus 
2016 / August 

15, 2016

Bangunan / 
Building

885 5 Agustus 
2016 / 

August 5, 
2016

18
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44. LABA RUGI PER SAHAM 44. EARNINGS DEFICIT PER SHARE

Laba rugi per saham dihitung dengan membagi laba tahun 
berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik 
Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham 
yang beredar pada tahun yang bersangkutan, 
perhitungannya sebagai berikut:

Earnings deficit per share is calculated by dividing income 
for the year attributable to equity holders of the Company by 
the weighted average of shares outstanding during the year. 
The calculation are as follows:

30 September / September 30 31 Desember/ December 31

2018

2017 
Tidak 

Diaudit/
Unaudited 2017 2016 2015

Laba (rugi) tahun berjalan 
yang dapat diatribusikan 
kepada Pemilik 
Perusahaan 5.693 11.891 2.918 (7.726) (35.944)

Income (loss) for the 
Year operation 
attributable to 

Equity Holders of 
the Company

Jumlah rata-rata 
tertimbang saham yang 
beredar 1.457.805.000 806.123 806.123 806.123 806.123

Weighted average 
number of shares 

outstanding

Laba (rugi) operasi per 
saham dalam rupiah 
penuh 4 14.751 3.621 (9.583) (44.589)

Earnings (deficit)
per shares in full 

rupiah

45. SEGMEN OPERASI 45. OPERATING SEGMENTS

Segmen operasi menurut penjualan adalah sebagai berikut: The operating segment based on sales are as follows:

30 September 2018 / September 30, 2018
Jakarta
/ Jakarta

Jumlah/ 
Total

Aset segmen 207.199 207.199 Segment assets

Jumlah aset segmen 207.199 207.199 Total segment assets

Liabilitas segmen 74.448 74.448 Segment liabilities

Jumlah liabilitas segmen 74.448 74.448 Total segment liabilities

Ekuitas segmen 132.751 132.751 Segment equity

Jumlah ekuitas segmen 132.751 132.751 Total segment equity

30 September 2018/ September 30, 2018
Jakarta
/ Jakarta

Jumlah/ 
Total

Penjualan - bersih 36.079 36.079 Sales - net
Beban pokok penjualan (24.082) (24.082) Cost of goods sold
Laba (rugi) bruto 11.997 11.997 Gross profit (loss)
Beban usaha (5.023) (5.023) Operating expenses
Pendapatan lainnya 3.585 3.585 Other income 
Beban lainnya (4.262) (4.262) Other expenses 
Laba (rugi) usaha 6.297 6.297 Operating income (loss)
Beban pajak (604) (604) Tax expense
Pengukuran kembali atas 

imbalan pasca kerja karyawan 154 154
Loss for the year from

discontinued operations- after tax
Laba (rugi) bersih tahun 

berjalan 5.847 5.847
Net income (loss)

for the year 
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45. SEGMEN OPERASI - Lanjutan 45. SEGMEN OPERATIONS – Continued

30 September 2017 / September 30, 2017
Konstruksi/ 
Construction

Perkebunan/ 
Plantations

Perdagangan/
Trading

Perikanan/
Fisheries

Jumlah/ 
Total

Aset segmen 184.172 556.481 11.105 2.733 754.491 Segment assets

Jumlah aset 
segmen 184.172 556.481 11.105 2.733 754.491

Total segment 
assets

Liabilitas segmen 260.812 405.122 9.254 - 675.188 Segment liabilities

Jumlah liabilitas 
segmen 260.812 405.122 9.254 - 675.188

Total segment 
liabilities

Ekuitas segmen 30.460 48.181 662 - 79.303 Segment equity

Jumlah ekuitas 
segmen 30.460 48.181 662 - 79.303

Total segment 
equity

30 September 2017/ September 30, 2017
Jakarta
/ Jakarta

Jumlah/ 
Total

Penjualan - bersih 13.467 13.467 Sales - net

Beban pokok penjualan (10.773) (10.773) Cost of goods sold

Laba (rugi) bruto 2.694 2.694 Gross profit (loss)

Beban usaha (6.730) (6.730) Operating expenses
Pendapatan lainnya 8.307 8.307 Other income 
Beban lainnya (476) (476) Other expenses 

Laba (rugi) usaha 3.795 3.795 Operating income (loss)

Beban pajak (339) (339) Tax expense

Laba (rugi) bersih tahun 
berjalan operasi yang 
dilanjutkan 3.456 3.456

Net income (loss) 
for the year from continuing 

operation

Pengukuran kembali atas 
imbalan pasca kerja 
karyawan - -

Remeasurement on
post-employee benefits

Jumlah laba (rugi)
komprehensif 3.456 3.456

Total comprehensive 
income (loss)

Laba (rugi) tahun berjalan dari 
operasi yang                 
dihentikan - setelah pajak 8.435 8.435

Income (loss) for the year from
discontinued operations- after tax

Laba (rugi) bersih 
periode/tahun berjalan 11.891 11.891

Net income (loss) 
for the year 

297



PT META EPSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Pada dan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 
30 September 2018, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

PT META EPSI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

As of  and for the six months period ended 
September 30, 2018 and for the years ended December 31, 

2017, 2016 and 2015
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 

45. SEGMEN OPERASI - Lanjutan 45. SEGMEN OPERATIONS – Continued

31 Desember 2017/ December 31, 2017
Jakarta/ 
Jakarta

Jumlah/ 
Total

Aset segmen 179.667 179.667 Segment assets
Aset tidak lancar atau 

kelompok lepasan yang 
dimiliki untuk dijual 482.512 482.512

Non-current assets or disposal
Company held for sale

Jumlah aset segmen 662.179 662.179 Total segment assets

Liabilitas segmen 241.184 241.184 Segment liabilities
Liabilitas terkait aset tidak

lancar atau kelompok 
lepasan yang dimiliki untuk 
dijual 222.526 222.526

Liabilities associated with non-
current assets or disposal 

Company held for sale

Jumlah liabilitas segmen 463.710 463.710 Total segment liabilities

Ekuitas segmen 61.736 61.736 Segment equity

Ekuitas tersedia untuk dijual 136.733 136.733
Equity capital for available for sale

entities

Jumlah ekuitas segmen 198.469 198.469 Total segment equity

31 Desember 2017/ December 31, 2017
Jakarta
/ Jakarta

Jumlah/ 
Total

Penjualan - bersih 39.440 39.440 Sales - net

Beban pokok penjualan (23.612) (23.612) Cost of goods sold

Laba (rugi) bruto 15.828 15.828 Gross profit (loss)

Beban usaha (5.324) (5.324) Operating expenses
Pendapatan lainnya 8.153 8.153 Other income 
Beban lainnya (12.796) (12.796) Other expenses 

Laba (rugi) usaha 5.861 5.861 Operating income (loss)

Beban pajak (434) (434) Tax expense

Laba (rugi) bersih tahun 
berjalan operasi yang 
dilanjutkan 5.427 5.427

Net income (loss)
for the year from continuing 

operation

Pengukuran kembali atas 
imbalan pasca kerja 
karyawan 77 77

Remeasurement on
post-employee benefits

Jumlah laba (rugi)
komprehensif operasi 
yang dilanjutkan 5.504 5.504

Total comprehensive 
income (loss)continuing 

operation

Laba (rugi) tahun berjalan dari 
operasi yang                 
dihentikan - setelah pajak (2.509) (2.509)

Income (loss) for the year from
discontinued operations- after tax

Laba (rugi) bersih 
periode/tahun berjalan 2.995 2.995

Net income (loss) 
for the year
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45. SEGMEN OPERASI - Lanjutan 45. SEGMEN OPERATIONS - Continued

31 Desember 2016/ December 31, 2016
Konstruksi/ 
Construction

Perkebunan/ 
Plantations

Perdagangan/
Trading

Perikanan/
Fisheries

Jumlah/ 
Total

Aset segmen 172.818 549.587 10.966 3.002 736.373 Segment assets

Jumlah aset 
segmen 172.818 549.587 10.966 3.002 736.373

Total segment 
assets

Liabilitas segmen 239.531 410.145 9.247 - 658.923 Segment liabilities

Jumlah 
liabilitas 
segmen 239.531 410.145 9.247 - 658.923

Total segment 
liabilities

Ekuitas segmen 77.450 - - - 77.450 Segment equity

Jumlah ekuitas 
segmen 77.450 - - - 77.450

Total segment 
equity

31 Desember 2016/ December 31, 2016
Jakarta
/ Jakarta

Jumlah/ 
Total

Penjualan - bersih 52.641 52.641 Sales - net

Beban pokok penjualan (56.229) (56.229) Cost of goods sold

Laba (rugi) bruto (3.588) (3.588) Gross profit (loss)

Beban usaha (7.393) (7.393) Operating expenses
Pendapatan lainnya 1.267 1.267 Other income 
Beban lainnya (627) (627) Other expenses 

Laba (rugi) usaha (10.341) (10.341) Operating income (loss)

Beban pajak (1.799) (1.799) Tax expense

Laba (rugi) bersih tahun 
berjalan operasi yang 
dilanjutkan (12.140) (12.140)

Net income (loss) 
for the year from continuing 

operation

Pengukuran kembali atas 
imbalan pasca kerja 
karyawan 758 758

Remeasurement on
post-employee benefits

Jumlah laba (rugi) 
komprehensif operasi 
yang dilanjutkan (11.382) (11.382)

Total comprehensive 
income (loss)continuing 

operation

Laba (rugi) tahun berjalan dari 
operasi yang                 
dihentikan - setelah pajak 4.414 4.414

Income (loss) for the year from
discontinued operations- after tax

Laba (rugi) bersih 
periode/tahun berjalan (6.968) (6.968)

Net income (loss) 
for the year
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45. SEGMEN OPERASI - Lanjutan 45. SEGMEN OPERATIONS - Continued

31 Desember 2015/ December 31, 2015
Konstruksi/ 
Construction

Perkebunan/ 
Plantations

Perdagangan/
Trading

Perikanan/
Fisheries

Jumlah/ 
Total

Aset segmen 249.625 581.936 10.967 3.368 845.895 Segment assets

Jumlah aset 
segmen 249.625 581.936 10.967 3.368 845.895

Total segment 
assets

Liabilitas segmen 296.651 455.647 9.181 - 761.479 Segment liabilities

Jumlah 
liabilitas 
segmen 296.651 455.647 9.181 - 761.479

Total segment 
liabilities

Ekuitas segmen 84.416 - - - 84.416 Segment equity

Jumlah ekuitas 
segmen 381.067 - - - 845.895

Total segment 
equity

31 Desember 2015/ December 31, 2015
Jakarta
/ Jakarta

Jumlah/ 
Total

Penjualan - bersih 3.777 3.777 Sales - net

Beban pokok penjualan (2.587) (2.587) Cost of goods sold

Laba (rugi) bruto 1.190 1.190 Gross profit (loss)

Beban usaha (13.906) (13.906) Operating expenses
Pendapatan lainnya 3.090 3.090 Other income 
Beban lainnya (20.038) (20.038) Other expenses 

Laba (rugi) usaha (29.664) (29.664) Operating income (loss)

Beban pajak (378) (378) Tax expense

Laba (rugi) bersih tahun 
berjalan operasi yang 
dilanjutkan (30.042) (30.042)

Net income (loss) 
for the year from continuing 

operation

Pengukuran kembali atas 
imbalan pasca kerja 
karyawan 555 555

Remeasurement on
post-employee benefits

Jumlah laba (rugi) 
komprehensif operasi 
yang dilanjutkan (29.487) (29.487)

Total comprehensive 
income (loss)continuing 

operation

Laba (rugi) tahun berjalan dari 
operasi yang                 
dihentikan - setelah pajak (5.902) (5.902)

Income (loss) for the year from
discontinued operations- after tax

Laba (rugi) bersih 
periode/tahun berjalan (35.389) (35.389)

Net income (loss) 
for the year
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46. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 46. RESTATEMENT OF THE FINANCIAL 
STATEMENTS

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 39 atas 
laporan keuangan, manajemen Perusahaan anak telah 
menerapkan lebih awal atas PSAK No.69, Agrikultur 
dan telah membuat kebijakan akuntansinya.

As disclosed in Note 39 to the financial statements, the 
management of the Subsidiary has adopted earlier to 
PSAK No. 69, Agriculture and has established its 
accounting policies.

Dengan demikian, Laporan posisi keuangan untuk 
tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah disajikan 
kembali untuk mencerminkan penerapan standar 
akuntansi baru sebagai berikut:

Accordingly, The Statements of Financial Posisition as of 
December 31, 2016 and 2015 had been restated to reflect 
implementation of the new accounting standar as follows:

31 Desember 2016

Dilaporkan 
sebelumnya/
As previously 

reported
Disajikan kembali/

As restatement December 31, 2016

ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Produk agrikultur - 14.726 Agricultural products

EKUITAS EQUITY 
Saldo rugi 11.409 3.317 Deficits

LAPORAN LABA RUGI
STATEMENT OF PROFIT 

LOSS
Beban Pokok Penjualan 91.994 93.197 Cost of goods sold
Keuntungan dari perubahan 

nilai wajar produk agrikultur - 14.726
Gain arising from changes in fair 

value of agricultural products

31 Desember 2015

Dilaporkan 
sebelumnya/
As previously 

reported
Disajikan kembali/

As restatement December 31, 2015

ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Produk agrikultur - 1.203 Agricultural products

EKUITAS EQUITY 
Saldo rugi 25.087 26.290 Deficits

LAPORAN LABA RUGI
STATEMENT OF PROFIT 

LOSS
Keuntungan dari perubahan 

nilai wajar produk agrikultur - 1.203
Gain arising from changes in fair 

value of agricultural products
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47. PERISTIWA SETELAH PELAPORAN 47. EVENT AFTER REPORTING PERIOD 

PERJANJIAN UTANG AFILIASI AFFILIATE DEBT AGREEMENT

PT Anugerah Perkasa Semesta PT Anugerah Perkasa Semesta

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 006/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018 tanggal 
10 Desember 2018, Perusahaan menerima fasilitas 
Pinjaman dengan pagu maksimum sebesar Rp 200.000 
dengan tingkat  bunga 6% dan jangka waktu sampai 
dengan 29 Desember 2020.

Based on the Affiliate Loan Agreement 
No. 006/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018 on 
December 10, 2018, the Company receive a Loan facility 
with a maximum limit of Rp 200,000 with an interest rate 
of 6% and for a period of until December29, 2020.

PT Mahesa Engineers and Constructor PT Mahesa Engineers and Constructor

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 009/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018 tanggal 
10 Desember 2018, Perusahaan menerima fasilitas 
Pinjaman dengan pagu maksimum sebesar Rp 5.000 
dengan tingkat  bunga 6% dan jangka waktu sampai 
dengan 29 Desember 2020.

Based on the Affiliate Loan Agreement 
No. 009/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018 on 
December 10, 2018, the Company receive a Loan facility 
with a maximum limit of Rp 5,000 with an interest rate of 
6% and for a period of until December 29, 2020.

PT Mesa Inti Kebun PT Mesa Inti Kebun

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 011/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018 tanggal 
10 Desember 2018, Perusahaan menerima fasilitas 
Pinjaman dengan pagu maksimum sebesar Rp 5.000 
dengan tingkat  bunga 6% dan jangka waktu sampai 
dengan 29 Desember 2020.

Based on the Affiliate Loan Agreement 
No. 011/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018 on 
December 10, 2018, the Company receive a Loan facility 
with a maximum limit of Rp 5,000 with an interest rate of 
6% and for a period of until December 29, 2020.

PERJANJIAN PIUTANG AFILIASI AFFILIATE RECEIVABLE AGREEMENT

PT Andira Agro Tbk PT Andira Agro Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 005/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018 tanggal 
10 Desember 2018, Perusahaan memberikan fasilitas 
Pinjaman dengan pagu maksimum sebesar Rp 20.000 
dengan tingkat  bunga 6% dan jangka waktu sampai 
dengan 29 Desember 2020.

Based on the Affiliate Loan Agreement 
No. 005/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018 on 
December 10, 2018, the Company provides a Loan facility 
with a maximum limit of Rp 20,000 with an interest rate of 
6% and for a period of until December 29, 2020.

Berdasarkan addendum Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 012/DIR-KA/AFILIASI/II/2019 tanggal 
28 Februari 2019, Perusahaan memberikan fasilitas 
Pinjaman dengan pagu maksimum sebesar Rp 20.000 
dengan tingkat  bunga 9% dan jangka waktu sampai 
dengan 29 Desember 2020.

Based on the addendum Affiliate Loan Agreement 
No. 012/DIR-KA/AFILIASI/II/2019 on 
February 28, 2019, the Company provides a Loan facility 
with a maximum limit of Rp 20,000 with an interest rate of 
9% and for a period of until December 29, 2020.

Isakuake Ltd Isakuake Ltd

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 007/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018 tanggal 
10 Desember 2018, Perusahaan memberikan fasilitas 
Pinjaman dengan pagu maksimum sebesar Rp 20.000 
dengan tingkat  bunga 6% dan jangka waktu sampai 
dengan 26 Desember 2020.

Based on the Affiliate Loan Agreement 
No. 007/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018 on 
December 10, 2018, the Company provides a Loan facility 
with a maximum limit of Rp 20,000 with an interest rate of 
6% and for a period of until December 26, 2020.

Berdasarkan addendum Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 013/DIR-KA/AFILIASI/II/2019 tanggal 
28 Februari 2019, Perusahaan memberikan fasilitas 
Pinjaman dengan pagu maksimum sebesar Rp 20.000 
dengan tingkat  bunga 9% dan jangka waktu sampai 
dengan 26 Desember 2020.

Based on the addendum Affiliate Loan Agreement 
No. 013/DIR-KA/AFILIASI/II/2019 on 
February 28, 2019, the Company provides a Loan facility 
with a maximum limit of Rp 20,000 with an interest rate of 
9% and for a period of until December 26, 2020.
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47. PERISTIWA SETELAH PELAPORAN -
LANJUTAN

47. EVENT AFTER REPORTING PERID - CONTINUED

PERJANJIAN PIUTANG AFILIASI - Lanjutan AFFILIATE RECEIVABLE AGREEMENT - Continued

PT Mesa Inti Kebun PT Mesa Inti Kebun

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 008/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018 tanggal 
10 Desember 2018, Perusahaan memberikan fasilitas 
Pinjaman dengan pagu maksimum sebesar Rp 1.000 
dengan tingkat  bunga 6% dan jangka waktu sampai 
dengan 28 Desember 2020.

Based on the Affiliate Loan Agreement 
No. 008/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018  on 
December 10, 2018, the Company provides a Loan facility 
with a maximum limit of Rp 1,000 with an interest rate of 
6% and for a period of until December 28, 2020.

Berdasarkan addendum Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 014/DIR-KA/AFILIASI/II/2019 tanggal 
28 Februari 2019, Perusahaan memberikan fasilitas 
Pinjaman dengan pagu maksimum sebesar Rp 1.000 
dengan tingkat  bunga 9% dan jangka waktu sampai 
dengan 28 Desember 2020.

Based on the addendum Affiliate Loan Agreement 
No. 014/DIR-KA/AFILIASI/II/2019  on 
February 28, 2019, the Company provides a Loan facility 
with a maximum limit of Rp 1,000 with an interest rate of 
9% and for a period of until December 28, 2020.

PT Central Energi Pratama PT Central Energi Pratama

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 010/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018 tanggal 
10 Desember 2018, Perusahaan memberikan fasilitas 
Pinjaman dengan pagu maksimum sebesar Rp 1.000 
dengan tingkat  bunga 6% dan jangka waktu sampai 
dengan 28 Desember 2020.

Based on the Affiliate Loan Agreement 
No. 010/DIR-KA/AFILIASI/XII/2018  on 
December 10, 2018, the Company provides a Loan facility
with a maximum limit of Rp 1,000 with an interest rate of 
6% and for a period of until December 28, 2020.

Berdasarkan addendum Perjanjian Pinjaman Afiliasi 
No. 015/DIR-KA/AFILIASI/II/2019 tanggal 
28 Februari 2019, Perusahaan memberikan fasilitas 
Pinjaman dengan pagu maksimum sebesar Rp 1.000 
dengan tingkat  bunga 9% dan jangka waktu sampai 
dengan 28 Desember 2020.

Based on the addendum Affiliate Loan Agreement 
No. 015/DIR-KA/AFILIASI/II/2019  on 
February 28, 2019, the Company provides a Loan facility 
with a maximum limit of Rp 1,000 with an interest rate of 
9% and for a period of until December 28, 2020.

48. TRANSAKSI NON KAS 48. NON CASH TRANSACTIONS

30 September/ September 30 31 Desember/ December 31
2018 2017 2017 2016 2015

Reklasifikasi 
utang ke modal 
saham 65.168 - - - -

Reclassification of
payable to capital stock

Reklasifikasi aset 
tetap - - 20.874 - -

Reclassification of 
property, plant and 

equipment
Pengurangan aset 

tetap - - - - 30.634
Deduction of property,
plant and equipment

Penambahan 
tanaman 
menghasilkan - - - 100.763 2.297

Additional of mature 
plantations

Pengurangan 
tanaman belum 
menghasilkan - - - 100.759 -

Deduction of immature 
plantations 

Reklasifikasi utang 
lain-lain - - - 16.930 -

Reclassification of 
other payables

Penerimaan modal 
saham - - - 37.000 - Receipts of share capital
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49. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN 
KEUANGAN

49. REISSUED FINANCIAL STATEMENTS

Dalam rangka Penawaran Umum Saham, Perusahaan 
telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 
30 September 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 
dengan perubahan pada laporan posisi keuangan, laporan 
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan 
arus kas dan beberapa tambahan penyajian dan 
pengungkapan pada Catatan sebagai berikut:

In Connection with the Company Public Offering, the 
Company has reissued the financial statements for the years 
ended September 30, 2018, December 31, 2017, 2016 and 
2015 with changes in statements of financial position,
statements of profit or loss and other comprehesive income, 
statements of cash flows and several addtional presentation 
and disclosures on the Notes as follows:

Menyesuaikan laporan posisi keuangan, laba rugi dan 
ekuitas

Adjust the statement of financial position, profit and loss 
and equity

Memperbaiki nomor catatan laporan posisi keuangan, 
laba rugi, ekuitas dan arus kas

Correcting the financial statement, profit and loss, equity 
and cash flow records

1a.  Menambah pengungkapan tahun operasi secara
komersial perusahaan

1a. Add disclosure of the operating year commercial
company

12c. Menambah catatan atas perhitungan ekuitas yang
dilepaskan

12c. Add notes to the calculation of equity released

12d. Menambah pengungkapan catatan laporan laba rugi   
periode 31 Desember 2016 dan 2015

12d. Add disclosures to the income statement for the period 
31 December 2016 and 2015

21d. Menambah pengungkapan tabel pajak tangguhan
tahun 2017 

21d. Add disclosure of deferred tax tables in 2017

28.  Menambah pengungkapan catatan kepentingan non
pengendali

28. Add disclosure of non-interest records controller

49. Menambah pengungkapan pencatatan atas penerbitan
kembali laporan keuangan

49. Add disclosures to the recording of the issuance return
financial statements

50. Menambah pengungkapan pencatatan atas dampak
perubahan PSAK 58

50. Add disclosure of records of impacts changes to 
PSAK 58
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50. DAMPAK PERUBAHAN PSAK 58 50. IMPACT OF CHANGES TO PSAK 58

Laporan 
sebelumnya/ 

Previous report

Disajikan kembali 
karena penerapaan 

PSAK 58/  Restated 
due to the application 

of PSAK 58
Dampak kuantitatif/  
Quantitative impact

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 9.845 7.212 2.633 Cash and cash equivalents

Piutang usaha - pihak ketiga 17.083 2.000 15.083
Trade receivables -

third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga 2.286 309 1.977 Other receivables - third parties
Persediaan 5.974 - 5.974 Inventories
Produk agrikultur 8.416 - 8.416 Agriculture product
Proyek dalam pelaksanaan 83.964 83.964 - Project in progress
Pajak dibayar dimuka 3.731 3.731 - Prepaid tax
Uang muka dan biaya dibayar 

dimuka 5.570 2.602 2.968
Advance and

prepaid expenses
Aset tidak lancar atau kelompok 

lepasan yang dimiliki untuk 
dijual 482.512 482.512

Non-current assets or disposal
Company held for sale

Jumlah Aset Lancar 136.869 582.330 445.461 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS

Piutang usaha - pihak ketiga 53.343 53.343 -
Trade receivables -

third parties

Piutang lain-lain -pihak berelasi - 14.875 14.875
Other receivables -

related parties
Piutang plasma 123.125 - 123.125 Plasma receivables
Aset pajak tangguhan 1.578 - 1.578 Deferred tax assets
Tanaman produktif Bearer plants

Tanaman menghasilkan - setelah 
dikurangi akumulasi
penyusutan sebesar nihil,
nihil, Rp 30.704 dan Rp 

15.634 masing-masing pada 
30 September 2018,
31 Desember 2017, 2016 dan 
2015 136.535 - 136.535

Mature plantations - net 
of accumulated depreciation of

nil, nil, Rp 30,704 and
Rp 15,634 as of

September 30, 2018, December 
31, 2017, 2016 and 2015,

respectively
Tanaman belum 

menghasilkan - - - Immature plantation

Aset tetap setelah dikurangi 
akumulasi penyusutan
Rp 23.060, 
Rp 22.847, Rp 86.459 dan 
Rp 76.887 masing-masing pada 
30  September 2018, 31 
Desember 2017, 2016 dan 2015 178.685 11.451 167.234

Property, plant and
equipment net of accumulated

depreciation 
Rp 23,060, Rp 22,847

Rp 86,459 and
Rp 76,887 as of

September 30, 2018, 
December 31, 2017, 2016 and 

2015, respectively
Beban tangguhan hak atas tanah -

setelah dikurangi akumulasi 
amortisasi sebesar nihil, 
nihil, Rp 6.351 dan 
Rp 5.276 masing-masing pada 
30  September  2018, 
31 Desember 2017, 2016 dan 
2015 31.864 - 31.864

Deferred cost of land 
rights - net of accumulated 

amortization of, 
nil, nil, Rp 6,351 and Rp 5,276 

as of September 30, 2018, 
December 31, 2017, 2016 and 

2015, respectively
Aset lain-lain 180 180 - Other assets

Jumlah Aset Tidak Lancar 525.310 79.849 445.461 Total Non-Current Assets

JUMLAH ASET 662.179 662.179 - TOTAL ASSETS
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50. DAMPAK PERUBAHAN PSAK 58 - LANJUTAN 50. IMPACT OF CHANGES TO PSAK 58 - CONTINUED

Laporan 
sebelumnya/ 

Previous report

Disajikan kembali 
karena penerapaan 

PSAK 58/  Restated 
due to the application 

of PSAK 58
Dampak kuantitatif/  
Quantitative impact

LIABILITAS DAN
EKUITAS

LIABILITIES AND 
EQUITY

LIABILITAS LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA 

PENDEK
CURRENT

LIABILITIES
Utang usaha Trade payables

Pihak ketiga 24.538 13.449 (11.089) Third parties
Utang pajak 2.092 26 (2.066) Taxes payable
Biaya akrual 5.756 2.984 (2.772) Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka 2.053 - (2.053) Unearned revenue
Utang jangka panjang jatuh tempo 

dalam satu tahun:
Current Maturites of

long-term debts:
Utang bank 78.595 - (78.595) Bank loans
Utang pembiayaan 1.967 - (1.967) Finance lease payables
Liabilitas terkait aset tidak

lancar atau kelompok lepasan 
yang dimiliki untuk dijual - 222.526 222.526

Liabilities associated with non-
current assets or disposal 

Company held for sale

Jumlah Liabilitas Jangka 
Pendek 115.001 238.985 123.984

Total Current
Liabilities

LIABILITAS JANGKA 
PANJANG

NON-CURRENT
LIABILITIES

Utang jangka panjang setelah 
dikurangi bagian jatuh tempo 
dalam satu tahun:

Long-term debts - net
of current maturities:

Utang bank 278.484 41.846 (236.638) Bank loans
Utang pembiayaan 2.566 - (2.566) Finance lease payables
Uang muka pelanggan 245 245 - Advance payment
Utang lain-lain - pihak berelasi 179.484 180.760 1.276 Other payables - related parties
Liabilitas imbalan kerja 11.183 1.874 (9.309) Finance lease payables
Jumlah Liabilitas Jangka 

Panjang 471.962 224.725 (247.237)
Total Non-Current

Liabilities
JUMLAH LIABILITAS 586.963 463.710 123.253 TOTAL LIABILITIES
EKUITAS EQUITY

Modal saham - nilai nominal 
Rp 100  per saham 2017,2016 
dan 2015 Rp 100.000 dalam 
angka penuh
Modal dasar -
5.831.220.000 saham 2017,2016 
dan 2015:  1.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor 
penuh -
1.457.805.000 saham
2017, 2016 dan 2015 : 806.123 

saham 80.612 80.612 -

Capital stock 
Par value - Rp 100  par value 

per share 
2017,2016 and 2015 

Rp 100,000 in full amount
Authorized share capital  -

5,831,220,000 shares 2017 2016 
and 2015: 1,000,000 shares 

Issued and fully paid 
share capital -

1,457,805,000 shares 
2017, 2016 and 2015 : 806,123 

shares

Ekuitas tersedia untuk dijual - 136.733 136.733

Equity capital for available-for-
sale

entities
Tambahan modal disetor 408 393 (15) Additional paid in capital
Penghasilan komprehensif lainnya (184) 849 1.033 Other comprehensive income
Saldo rugi (46.303) (20.118) 26.185 Deficits
Subjumlah 34.533 198.469 163.936 Subtotal

Kepentingan non pengendali 40.683 - (40.683) Non - controlling interest
JUMLAH EKUITAS 75.217 198.469 123.253 TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN

EKUITAS 662.179 662.179 -
TOTAL LIABILITIES

AND EQUITY
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PT META EPSI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

As of  and for the six months period ended 
September 30, 2018 and for the years ended December 31, 

2017, 2016 and 2015
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50. DAMPAK PERUBAHAN PSAK 58 - LANJUTAN 50. IMPACT OF CHANGES TO PSAK 58 - CONTINUED

  

Laporan 
sebelumnya/ 

Previous report

Disajikan kembali 
karena penerapaan 

PSAK 58/  Restated 
due to the application 

of PSAK 58
Dampak kuantitatif/  
Quantitative impact

Penjualan - bersih 333.098 39.440 (293.658) Sales - net
Beban pokok penjualan (273.272) (23.612) 249.660 Cost of goods sold

Laba bruto 59.826 15.828 (43.998) Gross profit
Beban usaha (30.916) (5.324) 25.592 Operating expense
Laba usaha 28.910 10.504 (18.406) Operating profit

Keuntungan dari perubahan nilai 
wajar  produk agrikultur 8.416 - (8.416)

Gain arising from 
changes in fair value of 

agricultural products
Pendapatan keuangan 265 255 (10) Financial income
Pendapatan lain - lain 6.978 7.898 920 Other income
Beban bunga (39.714) (2.783) 36.931 Interest expense
Beban keuangan (75) - (75) Financial expense
Beban lain - lain (2.508) (10.013) 7.505 Other expenses
Laba rugi periode/ tahun 

berjalan sebelum pajak 2.272 5.861 3.589
Income for the period/year 

before tax
Manfaat beban pajak 647 (434) 1.081 Tax benefit expense:
Laba rugi bersih periode/tahun 

berjalan 2.919 5.427 2.508
Net income loss for the

period/year

Penghasilan komprehensif lain
Other comprehensive 

Income
Pos yang akan direklasifikasi ke 

laba rugi - - -
Item that will  be

reclassified to profit or loss
Pos yang tidak akan

direklasifikasikan ke laba rugi
Item that will not be

reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas 

imbalan pasca kerja karyawan (118) (77) 195
Remeasurement on

post-employee benefits
Pajak terkait 34 - 34 Related income tax

Jumlah laba komprehensif lain (84) (77) 161
Total other

comprehensive income 

Jumlah laba rugi komprehensif 2.835 5.504 2.669
Total comprehensive 

income loss
Operasi yang dihentikan Discontinued Operations

Rugi tahun berjalan dari operasi 
yang dihentikan setelah pajak - 2.509 2.509

Loss for the year from
discontinued operations- after 

tax

Laba rugi bersih periode/tahun 
berjalan operasi yang 
dilanjutkan - 2.995 2.995

Net income loss for the
period/year continued 

operation
Laba rugi periode/tahun 

berjalan operasi yang 
dilanjutkan yang dapat 
diatribusikan kepada:

Net Income loss for the 
period/year operation continued 

attributable to:

Pemilik Perusahaan induk 6.462 5.427 1.035
Owner of the parent 

Company

Kepentingan non-pengendali (3.543) - (3.543)
The interests of non-

Controllers
2.919 5.427 (2.508)

Laba rugi periode/tahun 
berjalan operasi yang 
dilanjutkan yang dapat 
diatribusikan kepada :

Total comprehensive 
income loss operation 

continued attributable to : 

Pemilik Perusahaan induk 6.462 5.504 958
Owner of the parent 

Company

Kepentingan non-pengendali (3.627) - (3.627)
The interests of non-

controllers
2.835 5.504 (2.669)

Laba per Saham Dasar 3.621 6.629 (3.313) Basic Earnings per Share
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PT META EPSI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

As of  and for the six months period ended 
September 30, 2018 and for the years ended December 31, 

2017, 2016 and 2015
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 

50. DAMPAK PERUBAHAN PSAK 58 50. IMPACT OF CHANGES TO PSAK 58

Tidak terdapat dampak hasil operasi pada laporan tahun 
berakhir 31 Desember 2017, karena dampak tersebut 
hanya pada aset tersedia untuk dijual dan operasi 
dihentikan dengan dan pada kurang dan lebih dengan 
jumlah yang sama.

There is no impact on the results of operations in the last 
December 31, 2017 report, because the impact is only on 
available-for-sale assets and operations are stopped with 
and on less and more with the same amount.

51. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DALAM 
LAPORAN KEUANGAN

51. MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY IN THE 
FINANCIAL STATEMENT

Manajemen Perusahaan dan Perusahaan Anak 
bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan 
yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada 
tanggal 6 Maret 2019.

The management of Company and Subsidiary is responsible 
for the preparation of the financial statements which are 
completed and authorized for issue on March 6, 2019.
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XIX. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN 

Berikut ini adalah salinan Laporan Penilai Publik untuk aset tetap Perseroan per tanggal 30 September 
2018, yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Karmanto dan Rekan.
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